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บทน ำ 

1 สถาบันการเงินและกิจการที่ ไม่ใช่สถาบันการเงิน ทั้งกิจการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก อาจใช้

เคร่ืองมือทางการเงินเพื่ อหลายวัตถุประสงค์ บางกิจการมีการถือครองและมีปริมาณธุรกรรมเป็น

จ านวนมาก ในขณะที่  กิจการอื่ นอาจมีแค่บางธุรกรรมที่ ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน บางกิจการอาจใช้

เคร่ืองมือทางการเงินเพื่ อหาก าไรจากความเสี่ ยง ในขณะที่ กิจการอื่ นอาจใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่ อ

ป้องกันหรือบริหารความเสี่ ยง ค าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบฉบับนี้ เกี่ ยวข้องกับสถานการณ์

ทั้งหมดข้างต้น 

2 มาตรฐานการสอบบัญชี ที่ เกี่ ยวข้องกบัการตรวจสอบเคร่ืองมือทางการเงิน มีดังต่อไปนี้  

(1) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5401 เกี่ ยวกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับ

การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่ เกี่ ยวกับเคร่ืองมือทาง

การเงินที่ วัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

(2) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง)2 และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 3303 

เกี่ ยวกับการระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ และการตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น 

(3) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5004 เกี่ ยวกับหลักฐานการสอบบัญชีและความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีในการออกแบบและใช้วิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่

เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้ข้อสรุปอย่างมีเหตุผลในการแสดง

ความเหน็ของผู้สอบบัญชี      

3 วัตถุประสงค์ของวิธปีฏบิัติในการตรวจสอบนี้คือ เพื่ อให้ 

(1) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ส่วนที่  1) 

(2) การปรึกษาหารือเกี่ ยวกบัข้อพิจารณาในการตรวจสอบเคร่ืองมือทางการเงิน (ส่วนที่  2) 

ค าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ เพื่ อให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติแก่ผู้สอบบัญชีและเผยแพร่

โดยผู้ที่ รับผิดชอบในมาตรฐานของประเทศ หรือเพื่ อใช้ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ

ประเทศ นอกจากนี้  วิธปีฏบิัติดังกล่าวยังใช้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับกจิการที่ จะน าไปพัฒนาโปรแกรม

การฝึกอบรมและแนวทางปฏบิัติภายในกจิการ 

4 ค าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ ใช้ได้กับกิจการทุกขนาดเพราะทุกกิจการอาจมีความเสี่ ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ เมื่ อใช้เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

 
1 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงการประมาณการทางบัญชีของมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

2 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ โดย 

การท าความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ 

3 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 วิธีปฏบิัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ 

4 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี 
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5 แนวทางปฏิบัติในการประเมินมูลค่า5 ในค าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ มีความเกี่ ยวข้องกับ

เคร่ืองมือทางการเงินที่ วัดค่าหรือเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม ในขณะที่ แนวทางในการปฏิบัติอื่ น

นอกเหนือจากการประเมินมูลค่า มีการน าไปใช้ปฏิบัติอย่างเท่าเทยีมกันกับเคร่ืองมือทางการเงินทั้ง

ที่ วัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่าย ทั้งนี้  ค าอธบิายวิธปีฏิบัติงานตรวจสอบนี้สามารถ

น าไปใช้กับทั้งสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ค าอธบิายวิธปีฏิบัติงานตรวจสอบนี้ ไม่ใช้กับ

เคร่ืองมือดังต่อไปนี้  

(1) เคร่ืองมือทางการเงินอย่างง่าย เช่นเงินสด เงินกู้ยืม ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า 

(2) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือ 

(3) สญัญาประกนัภัย 

6 ค าอธิบายวิธปีฏิบัติงานตรวจสอบนี้ ไม่ใช้กับประเดน็ทางบัญชีที่ มีลักษณะเฉพาะที่ เกี่ ยวกับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน เช่น การบัญชีส าหรับการป้องกนัความเสี่ ยง ก าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ รับรู้  (หรือที่ เรียก

กันว่า “ก าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ ท ารายการ”) การหักกลบ การโอนความเสี่ ยงหรือการด้อยค่า 

รวมถึงการตั้งค่าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญ ถึงแม้เร่ืองต่าง ๆ เหล่านี้ จะเกี่ ยวข้องกับการบัญชีส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินของกิจการ การปรึกษาหารือเกี่ ยวกับข้อพิจารณาของผู้ สอบบัญชีในเร่ืองที่

เกี่ ยวกับการระบุ ข้อก าหนดทางบัญชีที่ เฉพาะเจาะจงนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของค าอธิบาย 

วิธปีฏบิัติงานตรวจสอบนี้  

7 การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีนั้นด าเนินการบนสมมติฐานที่ ว่าผู้ บริหาร และผู้มีหน้าที่

ในการก ากับดูแลรับทราบถึงความรับผิดชอบของตนเอง ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึงการวัด

มูลค่ายุติธรรม ค าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ ไม่ได้ก าหนดให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแล

ละเลยกฎหมายและกฎระเบียบที่ ควบคุมดูแลความรับผิดชอบของตน 

8 ค าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ ถูกจัดท าขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามแม่บทการรายงานทาง

การเงินเพื่ อการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควร แต่อาจใช้ในแม่บทการรายงานทางการเงินอื่ น 

เช่น แม่บทการรายงานทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะ ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ 

9 ค าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ มุ่งเน้นสิ่ งที่ ผู้บริหารให้การรับรองในการประเมินมูลค่าและ 

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล และยังครอบคลุมถึงในรายละเอียดบางส่วนเกี่ ยวกับ 

ความครบถ้วน ความถูกต้อง ความมีตัวตน และสทิธแิละภาระผูกพัน 

10 เคร่ืองมือทางการเงินมีข้อสงสยัเกี่ ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ ดังที่ กล่าวไว้ในมาตรฐาน

การสอบบัญชี รหัส 540 ว่า "ข้อสงสัยต่อประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง 

เกี่ ยวกับการขาดความแม่นย าที่ ควรมีในการวัดมูลค่า”6 ความไม่แน่นอนของประมาณการได้รับ

ผลกระทบจากความซับซ้อนของเคร่ืองมือทางการเงิน มากกว่าปัจจัยอื่ น ลักษณะและความน่าเชื่ อถือ

ของข้อมูลที่ ใช้สนับสนุนการวัดมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินมีมากมายหลากหลาย ซึ่ งส่งผลกระทบ

 
5 ในค าอธิบายวิธีปฏบิัติงานตรวจสอบนี้, ค าว่า “การประเมินมูลค่า” และ “การวัดผล” ถูกใช้แทนกนัได้ 

6 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้าที่  7 (ค) 
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ต่อความไม่แน่นอนของประมาณการที่ ใช้ในการวัดมูลค่า ค าอธบิายวิธปีฏบิัติงานตรวจสอบนี้ ใช้ค าว่า 

"ความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่า" ในการอ้างถึงความไม่แน่นอนของประมาณการที่ เกี่ ยวกับการวัด

มูลค่ายุติธรรม 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลเบื้ องตน้เกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

11 ค าจ ากัดความในแม่บทการรายงานทางการเงินแต่ละที่ อาจมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ ก าหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินคือสัญญาใด ๆ ที่ ก่อให้เกิด

สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ งและหนี้ สินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่ ง7  

เคร่ืองมือทางการเงินอาจจเป็นเงินสด ส่วนของเจ้าของของกิจการอื่ น สิทธิตามสัญญาหรือภาระ

ผูกพันที่ จะรับหรือส่งมอบเงินสดหรือแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือหนี้ สินทางการเงิน สัญญาที่ ช าระ

ราคาด้วยตราสารทุนของกจิการเอง สัญญาของรายการที่ ไม่ใช่รายการทางการเงิน หรือสญัญาที่ ออก

โดยบริษัทประกันที่ ไม่เข้าเง่ือนไขตามค านิยามของสัญญาประกันภัย ค านิยามนี้ หมายความถึง

เคร่ืองมือทางการเงินที่ หลากหลาย ตั้งแต่เงินกู้ ยืมและเงินฝาก ตลอดจนตราสารอนุพันธ์ที่ ซับซ้อน 

ตราสารที่ มีลักษณะเฉพาะ และสัญญาอนุพันธ์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ 

12 เคร่ืองมือทางการเงินมีความหลากหลายตามความซับซ้อนของเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่ งมาจาก 

หลายสาเหตุดังนี้  

•  กระแสเงินสดของแต่ละรายมีปริมาณมากแต่ขาดการวิเคราะห์ลักษณะที่ เหมือนกันของ 

กระแสเงินสดเป็นรายตัวหรือเป็นกลุ่มเพื่ อใช้ในการประเมินผล เช่น ความเสี่ ยงด้านเครดิต 

(ตัวอย่างเช่น หนี้ที่ มีหลักทรัพย์ค า้ประกนั (CDOs)) 

• สตูรที่ ใช้ในการประมาณกระแสเงินสดที่ ซับซ้อน 

• ความไม่แน่นอนหรือความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคต เช่นที่ เกิดจากความเสี่ ยง 

ด้านเครดิต สัญญาออปชั่น หรือเคร่ืองมือทางการเงินที่ มีระยะเวลาตามสัญญาที่ ยาว 

ความผันผวนที่ สูงขึ้ นของกระแสเงินสดจากการเปล่ียนแปลงในสภาวะตลาด ส่งผลให้เคร่ืองมือ

ทางการเงินมีแนวโน้มที่ จะซับซ้อนมากขึ้ นและการวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินมี 

ความไม่แน่นอนมากขึ้น บางคร้ังเคร่ืองมือทางการเงินที่  ตามปกตินั้นค่อนข้างง่ายที่ จะประเมินมูลค่า 

กลายเป็นมีความซับซ้อนขึ้นในการประเมินมูลค่า เพราะบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น เคร่ืองมือที่ ไม่

มีการเคล่ือนไหวในตลาดหรือที่ มีระยะเวลาตามสัญญาที่ ยาว ตราสารอนุพันธ์และตราสารที่ มี

ลักษณะเฉพาะจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่ อมีการรวมกันของเคร่ืองมือทางการเงินมากกว่าหนึ่ งอย่าง 

นอกจากนี้ การบัญชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินภายใต้แม่บทการรายงานทางการเงินหรือเง่ือนไข

ของตลาดบางประการอาจซับซ้อน 

 

 

 
7 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  32 เรื่ อง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ย่อหน้าที่  11 
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13 อีกสาเหตุหนึ่ งของความซับซ้อนกค็ือปริมาณของเคร่ืองมือทางการเงินที่ ถืออยู่หรือที่ มีการซื้ อขาย 

เช่น สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ยอย่างง่ายอาจไม่มีความซับซ้อน แต่เมื่ อกิจการถือสัญญา

แลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยอย่างง่ายเป็นจ านวนมาก อาจมีการใช้ระบบประมวลผลข้อมูลที่ ซับซ้อนใน

การระบุ ประเมินค่าและท าธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินเหล่านี้  

วตัถปุระสงคแ์ละควำมเสีย่งจำกกำรใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงิน 

14 วัตถุประสงค์ของการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน 

• เพื่ อป้องกนัความเสี่ ยง (คือการเปลี่ ยนแปลงความเสี่ ยงที่ กจิการมีอยู่) ซึ่ งรวมถึง 

○ การซื้อหรือขายอตัราแลกเปลี่ ยนล่วงหน้าเพื่ อก าหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคต 

○ การแปลงอัตราดอกเบี้ ยในอนาคตเป็นอัตราดอกเบี้ ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ ยลอยตัว 

โดยการใช้สญัญาแลกเปลี่ ยน  

○ การซื้ อสัญญาสิทธิ เพื่ อท าให้กิจการป้องกันการเคล่ือนไหวของราคารวมถึงสัญญาซึ่ ง

อาจจะมอีนุพันธแ์ฝง 

• เพื่ อการค้า (เช่นเพื่ อให้กิจการด ารงสถานะที่ ท าให้กิจการได้รับประโยชน์จากการเคล่ือนไหว

ของตลาดในระยะสั้น) 

• เพื่ อการลงทุน (เช่น เพื่ อให้กิจการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว) 

15 การใช้เคร่ืองมือทางการเงินที่ สามารถลดความเสี่ ยงทางธุรกิจบางอย่าง เช่น การเปล่ียนแปลงใน

อัตราแลกเปล่ียน อัตราดอกเบี้ ยและราคาสินค้าโภคภัณฑ์หรือความเสี่ ยงเหล่านั้นรวมกัน ในทาง

กลับกนัความซับซ้อนตามปกติของเคร่ืองมือทางการเงินบางส่วนยังอาจส่งผลให้ความเสี่ ยงเพิ่ มข้ึน 

16 ความเสี่ ยงทางธุรกิจและความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญเพิ่ มข้ึน

เมื่ อผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแล 

• ไม่มีความเข้าใจความเสี่ ยงของการใช้เคร่ืองมือทางการเงินอย่างถ่องแท้และไม่มีทักษะ

เพียงพอและไม่มีประสบการณ์อย่างเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ ยงเหล่านั้น 

• ไม่มีความเชี่ ยวชาญในการประเมินค่าเคร่ืองมือทางการเงินนั้นอย่างเหมาะสมตามแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ บังคับใช้ 

• ไม่มีการควบคุมที่ เพียงพอส าหรับกจิกรรมเกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน หรือ 

• มีการป้องกนัความเสี่ ยงหรือเกง็ก าไรอย่างไม่เหมาะสม 

17 ความล้มเหลวของผู้บริหารในการท าความเข้าใจความเสี่ ยงในเคร่ืองมือทางการเงินจะมีผลโดยตรง

ต่อความสามารถของผู้บริหารในการจัดการความเสี่ ยงเหล่านี้ อย่างเหมาะสมและท้ายที่ สุดอาจเป็น

อุปสรรคต่อศักยภาพของกจิการ 
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18 ความเสี่ ยงหลักที่ เกิดขึ้นกับเคร่ืองมือทางการเงินมีดังต่อไปนี้  ความเสี่ ยงที่ กล่าวถึงนี้ ไม่ได้ครบถ้วน 

สมบูรณ์และค าศัพท์ที่ ใช้อาจมีความแตกต่างกันเพื่ ออธิบายความเสี่ ยงเหล่านี้ หรือจัดประเภท

ส่วนประกอบของแต่ละความเสี่ ยง 

(1) ความเสี่ ยงด้านเครดิต (หรือคู่สัญญา) คือความเสี่ ยงที่ ฝ่ายหนึ่ งจะท าให้เกิดการขาดทุน

ทางการเงินแก่อีกฝ่ายโดยไม่สามารถช าระภาระผูกพันและมักจะผิดนัดช าระหนี้  ความเสี่ ยง

ด้านเครดิตรวมถึงความเสี่ ยงในการช าระราคา ซ่ึงเป็นความเสี่ ยงที่ อีกฝ่ายของการท าธุรกรรม

จะถูกช าระราคาโดยไม่ได้รับเงินจากลูกค้าหรือคู่สญัญา 

(2) ความเสี่ ยงด้านตลาด คือความเสี่ ยงที่ มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของ

เคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผันผวนเนื่ องจากการเปล่ียนแปลงราคาในตลาด ตัวอย่างของ

ความเสี่ ยงด้านตลาดรวมถึง ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย

และความเสี่ ยงด้านของราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ และความเสี่ ยงจากราคาตราสารทุน 

(3) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องรวมถึงความเสี่ ยงจากการไม่สามารถที่ จะซื้อหรือขายเคร่ืองมือทาง

การเงินในราคาที่ เหมาะสมและในเวลาที่ เหมาะสมเนื่ องจากเคร่ืองมือทางการเงินไม่เป็นที่

ต้องการของตลาด 

(4) ความเสี่ ยงด้านปฏิบัติการที่ เกี่ ยวข้องกับการประมวลผลเฉพาะที่ จ าเป็นส าหรับเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน ความเสี่ ยงด้านปฏิบัติการอาจเพิ่ มขึ้นเมื่ อความซับซ้อนของเคร่ืองมือทางการเงิน

เพิ่ มขึ้ นและการบริหารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบัติการที่ ไม่ดีอาจเพิ่ มความเสี่ ยงอื่ นๆ  

ความเสี่ ยงด้านปฏบิัติการรวมถึง 

(1) ความเสี่ ยงที่ การควบคุมของการยืนยันยอดและกระทบยอดไม่เพียงพอส่งผลให้การ

บันทกึบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง 

(2) ความเสี่ ยงจากการมีเอกสารของการท าธุรกรรมที่ ไม่เหมาะสมและการดูแลการท า

ธุรกรรมเหล่านี้ ไม่เพียงพอ 

(3) ความเสี่ ยงที่ การท าธุรกรรมมีการบันทกึบัญชี ประมวลผล หรือการบริหารจัดการความเสี่ ยง

ไม่ถูกต้อง ท าให้ความเสี่ ยงไม่ได้สะท้อนถึงเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของธรุกรรมทั้งหมด 

(4) ความเสี่ ยงที่ เกิดจากการเชื่ อมั่นมากเกนิไปว่าพนักงานจะสามารถใช้เทคนิคการประเมิน

มูลค่าได้อย่างถูกต้อง และไม่มีการสอบทานอย่างเพียงพอท าให้ธุรกรรมมีการประเมิน

มูลค่าอย่างไม่ถูกต้องหรือวัดค่าความเสี่ ยงอย่างไม่เหมาะสม 

(5) ความเสี่ ยงที่ การใช้เคร่ืองมือทางการเงินไม่เป็นไปตามวิธีการและนโยบายการบริหาร

ความเสี่ ยงของกจิการ 

(6) ความเสี่ ยงที่ จะมีการสูญเสียที่ เกิดจากกระบวนการภายในและระบบไม่เพียงพอหรือ

ล้มเหลว หรือจากเหตุการณ์ภายนอกรวมถึงความเสี่ ยงของการทุจริตที่ เกิดจากจากทั้ง

ภายในและภายนอก 
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(7) ความเสี่ ยงจากการที่ มีการบ ารุงรักษาเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ ใช้ในการวัดเคร่ืองมือ

ทางการเงินไม่ เพียงพอหรือไม่ทนัเวลา 

(8) ความเสี่ ยงทางด้านกฎหมายเป็นส่วนหนึ่ งของความเสี่ ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่ งอาจท าให้

เกิดการสูญเสียจากการกระท าตามกฎหมายหรือระเบียบที่ ยกเลิกหรือจากการกระท า

ของพนักงานผู้ ใช้หรือ คู่สัญญาของตนภายใต้เง่ือนไขของสัญญาหรือข้อตกลงในการ 

หักกลบช าระหนี้  ตัวอย่างเช่น ความเสี่ ยงทางด้านกฎหมายอาจเกิดขึ้นจากสัญญามีการ

บันทึกไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง การที่ ไม่สามารถบังคับใช้ข้อตกลงในการหักกลบใน

กรณีล้มละลายได้ การเปล่ียนแปลงในด้านตรงกันข้ามของกฎหมายภาษี หรือกฎที่ ห้าม

กจิการลงทุนในเคร่ืองมือทางการเงินบางประเภท 

19 การพิจารณาเร่ืองอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัความเสี่ ยงในการใช้เคร่ืองมือทางการเงินรวมถึง 

• ความเสี่ ยงจากการทุจริตที่ อาจจะเพิ่ มขึ้น เช่น ถ้าพนักงานในต าแหน่งที่ สามารถท าการทุจริต 

เข้าใจทั้งเคร่ืองมือทางการเงินและกระบวนการในการท าบัญชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน แต่

ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลมีความเข้าใจที่ น้อยกว่า  

• ความเสี่ ยงที่ ข้อตกลงหลักเพื่ ออนุญาตให้มีการหักกลบ8 อาจไม่แสดงผลกระทบในงบการเงิน

อย่างถูกต้อง 

• ความเสี่ ยงที่ เคร่ืองมือทางการเงินบางอย่างอาจมีการเปล่ียนแปลงไปมาระหว่างสินทรัพย์และ

หนี้สนิตลอดระยะเวลาของสญัญาและอาจเป็นการเปลี่ ยนแปลงที่ เกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ 

กำรควบคุมเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

20 ขอบเขตของการใช้เคร่ืองมือทางการเงินและระดับของความซับซ้อนของเคร่ืองมือเป็นปัจจัยส าคัญ

ต่อระดับความจ าเป็นของความซับซ้อนในการควบคุมภายในของกิจการ ตัวอย่างเช่นหน่วยงานที่ มี

ขนาดเลก็อาจใช้ผลิตภัณฑท์ี่ ไม่ซับซ้อนและมีกระบวนการและวิธกีารที่ ง่ายเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

21 โดยส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ ของผู้ มีหน้าที่ ก ากับดูแล ที่ จะก าหนดแนวทางการอนุมัติและการก ากับดูแล

ขอบเขตของการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน ขณะเดียวกนักเ็ป็นหน้าที่ ของผู้บริหารในการบริหารจัดการ

และควบคุมความเสี่ ยงของกิจการ ทั้งผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลมีหน้าที่ รับผิดชอบในการ

ออกแบบและน าระบบควบคุมภายในไปใช้เพื่ อใช้ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามแม่บทการ

รายงานทางการเงินที่ บังคับใช้อยู่ การควบคุมภายในของกิจการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินมี

แนวโน้มที่ จะมีประสทิธภิาพเมื่ อผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ก ากบัดูแลมี 

(1) การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ เหมาะสม การเข้ามามีส่วนร่วมโดยผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแล

ในการควบคุม การใช้เคร่ืองมือทางการเงิน การจัดโครงสร้างกิจการที่ มีการมอบหมายอ านาจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และนโยบายและวิธีการที่ เหมาะสมของฝ่ายทรัพยากร

 
8 กจิการที่ มีจ านวนการท าธุรกรรมเครื่ องมือทางการเงินกบัคู่สญัญาเดียว อาจมีการท าสญัญาหักกลบลบกนักบัคู่สญัญานั้น ข้อตกลงดังกล่าวให้

มีการช าระราคาสทุธิในคร้ังเดียวส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดที่ ครอบคลุมในสัญญา หากมีเหตุของการผิดข้อตกลงโดยคุ่สญัญาฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ ง 
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บุคคล โดยเฉพาะอย่างย่ิง การมีกฎระเบียบที่ ชัดเจนจ าเป็นต่อผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบในกจิกรรม

ที่ เกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินซึ่ งได้รับอนุญาตให้ท าหน้าที่  กฎระเบียบดังกล่าวต้องค านึงถึง

ข้อจ ากัดตามกฎหมายในการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น กิจการภาครัฐอาจไม่ได้ 

มีอ านาจที่ จะด าเนินการทางธุรกจิโดยใช้อนุพันธ์ทางการเงิน 

(2) การสร้างกระบวนการจัดการความเสี่ ยงที่ สอดคล้องกบัขนาดของกจิการและความซับซ้อนของ

เคร่ืองมือทางการเงิน (เช่น บางกจิการมแีผนกบริหารความเสี่ ยง) 

(3)  การสร้างระบบประมวลผลข้อมูล ที่ ท าให้ผู้มีหน้าที่ ก ากับดูแลได้เข้าใจกระบวนการของกิจกรรม

เกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน และความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งการบันทกึรายการที่ เพียงพอ 

(4) การก าหนดรูปแบบ การน าไปใช้และบันทกึข้อมูลของระบบของการควบคุมภายในเพื่ อ 

○  ให้เชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การใช้เคร่ืองมือทางการเงินของกิจการอยู่ภายใต้

นโยบายการบริหารความเสี่ ยง 

○  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงินในงบการเงินอย่างเหมาะสม 

○  เพื่ อให้แน่ใจว่ากจิการได้ปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและ 

○  มีการควบคุมดูแลความเสี่ ยง 
 

ภาคผนวกได้ให้ตัวอย่างของการควบคุมที่ อาจมีอยู่ในกิจการที่ มีการท ารายการที่ เกี่ ยวกับ

เคร่ืองมือทางการเงินจ านวนมาก  

(5) การก าหนดนโยบายบัญชีที่ เหมาะสม รวมถึงนโยบายการประเมินมูลค่าที่ สอดคล้องกับ 

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ บังคับใช้ 

22 องค์ประกอบที่ ส าคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับ

เคร่ืองมือทางการเงินของกจิการรวมถึง 

• การก าหนดวิธีในการระบุขนาดความเสี่ ยงที่ กิจการเต็มใจที่ จะยอมรับเมื่ อท าธุรกรรม

เคร่ืองมือทางการเงิน (อาจเรียกว่า "ความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้”) รวมถึงนโยบายการลงทุนใน

เคร่ืองมือทางการเงิน และ แม่บทการควบคุม ซึ่ งใช้ในกจิกรรมเกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

• การก าหนดกระบวนการส าหรับการจัดท าเอกสารและการให้อ านาจอนุมัติธุรกรรมเคร่ืองมือ

ทางการเงินประเภทใหม่ ซึ่ งควรพิจารณาทางด้านบัญชี กฎระเบียบ กฎหมาย และความเสี่ ยง

ทางด้านการเงิน และการปฏบิัติการที่ เกี่ ยวข้องกบัเคร่ืองมือดังกล่าว 

• การประมวลผลรายการเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงการยืนยันยอดและการกระทบยอดของ

เงินสดและสนิทรัพย์ที่ ถือครองโดยบุคคลภายนอกและกระบวนการการช าระเงิน 

• การแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างผู้มีหน้าที่ ลงทุนหรือซื้ อขายเคร่ืองมือทางการเงินกับผู้ มีหน้าที่

ปฏิบัติการ ประเมินมูลค่าและยืนยันยอดเคร่ืองมือดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หน้าที่  หรือการจัด

องค์กรในส่วนการพัฒนาแบบจ าลองที่ ช่วยในการก าหนดราคา ควรแยกออกจากหน่วยงานที่

ท าธุรกรรม 
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• กระบวนการประเมินมูลค่าและการควบคุม รวมถึงการควบคุมข้อมูลที่ ได้จากการก าหนด

ราคาจากบุคคลภายนอก  

• การตรวจสอบดูแลการควบคุม 

23 ลักษณะของความเสี่ ยงอาจแตกต่างระหว่างกจิการที่ มีปริมาณธุรกรรมสูงและมีความหลากหลายของ

เคร่ืองมือทางการเงินกับกิจการที่ มีรายการเคร่ืองมือทางการเงินเพียงไม่กี่ รายการ ซึ่ งจะส่งผลต่อ

วิธกีารในการควบคุมภายในที่ แตกต่างกนั ตัวอย่างเช่น 

• โดยปกติ กิจการที่ มีปริมาณของเคร่ืองมือทางการเงินสูงจะมีห้องส าหรับท าการซื้ อขายที่ มี 

ผู้ ค้าที่ เชี่ ยวชาญและแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างผู้ ค้าเหล่านั้นและหน่วยงานสนับสนุน (ซึ่ ง 

ฝ่ายสนับสนุนจะด าเนินงานตรวจสอบข้อมูลรายการค้าที่ ท าให้แน่ใจว่าไม่มีการผิดพลาดและ

การถ่ายโอนข้อมูลอย่างถูกต้อง) ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้  ผู้ ค้าจะท ารายการทางโทรศัพทห์รือ

ผ่านทางระบบการซื้ อขายอเิลก็ทรอนิกส ์ซ่ึงการรวบรวมธุรกรรมที่ เกี่ ยวข้องและบันทกึบัญชีให้

ถูกต้องนั้นมีความท้าทายมากกว่ากจิการที่ มีเคร่ืองมือทางการเงินเพียงไม่กี่ รายการ ซึ่ งสามารถ

ตรวจสอบความมีตัวตนและครบถ้วนได้จากการยืนยันยอดที่ มีกบัธนาคารเพียงไม่กี่ ราย 

• ในทางตรงกันข้าม กิจการที่ มีจ านวนเคร่ืองมือทางการเงินน้อยมักจะไม่ได้มีการแบ่งแยก

หน้าที่ และถูกจ ากัดการเข้าถึงตลาด ในกรณีดังกล่าวแม้ว่าการระบุการท าธุรกรรมเคร่ืองมือ

ทางการเงินจะง่าย แต่กม็ีความเสี่ ยงที่ ผู้บริหารต้องพึ่ งพาบุคลากรที่ มีจ านวนจ ากัด ซ่ึงอาจเพิ่ ม

ความเสี่ ยงว่าการท าธุรกรรมไม่ได้รับการอนุมัติและอาจบันทกึบัญชีไม่ถูกต้อง 

ควำมครบถว้น ควำมถูกตอ้ง และควำมมีอยู่จริง 

24 ย่อหน้าที่  25-33 จะอธบิายถึงการควบคุมและกระบวนการ ซึ่ งอาจมีอยู่ในกจิการที่ มีปริมาณการท า

ธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินสูง รวมทั้งกิจการที่ มีห้องซื้ อขาย ในทางกลับกัน กิจการที่ ไม่ได้ 

มีปริมาณของการท าธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินสูงอาจไม่ได้มีการควบคุมกระบวนการเหล่านี้  แต่

อาจมีการยืนยันยอดการท ารายการกับคู่สญัญาหรือส านักหักบัญชีแทน การท าเช่นนี้ เหมาะกบักจิการ

ที่ อาจมีการท าธุรกรรมกบัหนึ่ งหรือสองคู่สัญญา 

หนงัสือยืนยนัรายการคา้และส านกัหกับญัชี 

25 โดยทั่วไป ส าหรับการท าธุรกรรมที่ ด าเนินการโดยสถาบันการเงิน ข้อตกลงในสัญญาของเคร่ืองมือ

ทางการเงินจะถูกบันทกึในเอกสารการยืนยันยอดที่ แลกเปลี่ ยนระหว่างคู่ค้าและสัญญาตามกฎหมาย 

ส านักหักบัญชีจะท าหน้าที่ ตรวจสอบการแลกเปล่ียนการยืนยันยอดโดยจับคู่รายการค้าและการช าระ

ราคา ส านักหักบัญชีส่วนกลางมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนและกิจการที่ ใช้ส านักหักบัญชีเป็น

ตัวกลางมักจะมกีระบวนการในการจัดการข้อมูลที่ ส่งไปยังส านักหักบัญชี 

 

 



                                           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์ 

 9 TAPN 1000 

26 ไม่ใช่ธุรกรรมทั้งหมดที่ ช าระราคาด้วยการแลกเปล่ียน ในบางตลาดมีการสร้างวิธปีฏิบัติในการตกลง

เง่ือนไขของธุรกรรมก่อนการช าระราคา เพื่ อให้เกิดประสิทธิภาพ กระบวนการนี้ จ าเป็นต้องแยก

ต่างหากจากผู้ที่ ท าการซื้ อขายเคร่ืองมือทางการเงินเพื่ อลดความเสี่ ยงของการทุจริต ในตลาดอื่ น ๆ 

การยืนยันการท าธุรกรรมจะเกิดขึ้นหลังจากการช าระราคา และบางคร้ังมีการยืนยันยอดเงินรอโอน

ในตอนต้นของการช าระราคาก่อนตกลงเง่ือนไขทั้งหมด ซึ่ งเป็นการเพิ่ มความเสี่ ยงเพราะกิจการที่  

ท ารายการต้องพึ่ งพาวิธีการอี่ นๆ ในการท าธุรกรรม ซึ่ งอาจรวมถึง 

• การบังคับใช้การกระทบยอดอย่างเข้มงวดระหว่างทะเบียนการซื้ อขายเคร่ืองมือทางการเงิน

และทะเบียนของธุรกรรมที่ ช าระราคาแล้ว (การแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นสิ่ ง

ส าคัญ) รวมถึงมีการควบคุมก ากับดูแลการซื้ อขายเคร่ืองมือทางการเงิน เพื่ อให้แน่ใจว่ามี

ความสมบูรณ์ของการท าธุรกรรม 

• ทบทวนเอกสารสรุปจากคู่สัญญาโดยเฉพาะเง่ือนไขส าคัญ แม้ว่าเง่ือนไขเตม็รูปแบบยังไม่ได้

ตกลงกนั 

• ตรวจสอบผลก าไรขาดทุนของผู้ ค้าเพื่ อให้แน่ใจว่ามีการกระทบยอดกับสิ่ งที่ หน่วยงาน

สนับสนุนค านวณไว้ 

การกระทบยอดกบัธนาคารและผูด้แูลทรพัยสิ์น 

27 เคร่ืองมือทางการเงินบางอย่าง เช่น พันธบัตรและหุ้นอาจถูกฝากไว้แยกจากกันในแต่ละศูนย์รับฝาก 

นอกจากนี้  เคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่มีการช าระเงินสด ณ จุดใดจุดหนึ่ งของสัญญาและเป็น 

การช าระในช่วงเร่ิมต้นของสัญญาด้วย  ซึ่ งการจ่ายหรือรับเงินสดจะท าผ่านบัญชีธนาคารของกิจการ 

การกระทบยอดบัญชีของกิจการกับบัญชีของธนาคารและส านักหักบัญชีอย่างสม ่าเสมอ เพื่ อท าให้

แน่ใจว่าการท าธุรกรรมมีการบันทกึบัญชีไว้อย่างถูกต้อง 

28 มีข้อสังเกตว่าไม่ใช่ทุกเคร่ืองมือทางการเงินที่ มีการช าระเงินในช่วงเร่ิมต้นของสัญญาหรือสามารถ

บันทึกรายการกับศูนย์แลกเปล่ียนหรือกับผู้ รับฝากทรัพย์สิน ในกรณีนี้  ขั้นตอนการกระทบยอด 

จะไม่สามารถระบุรายการค้าที่ ไม่ได้ถูกบันทึกหรือรายการค้าที่ บันทึกไม่ถูกต้อง ดังนั้น การควบคุม

การยืนยันยอดจึงมีความส าคัญ ถึงแม้ว่ามีการช าระเงินสดตั้งแต่ช่วงเร่ิมต้นของสัญญากไ็ม่สามารถ

แน่ใจว่าทุกรูปแบบหรือข้อตกลงในตราสาร (เช่น ระยะเวลาครบก าหนดหรือเง่ือนไขยกเลิกสัญญา

ก่อนก าหนด) ได้บันทกึอย่างถูกต้อง 

29 นอกจากนี้  การเคล่ือนไหวของเงินสดอาจน้อยมากเมื่ อเทียบกับปริมาณการซื้ อขายทั้งหมดหรือที่

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่ จะพิจารณา  ประโยชน์ของ 

การกระทบยอดจะเกิดเมื่ อพนักงานการเงิน หรือ พนักงานหน่วยงานสนับสนุนอื่ น สอบทานรายการ

บัญชีทั้งหมดในบัญชีแยกประเภททั่วไป เพื่ อให้แน่ใจว่าสมเหตุสมผลและมีเอกสารสนับสนุน 

กระบวนการนี้ จะช่วยได้ถ้าอกีด้านของรายการเงินสดที่ เกี่ ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินไม่ได้บันทกึ

อย่างถูกต้อง การตรวจสอบรายการที่ สงสัยและรายการที่ ติดค้างนานเป็นเร่ืองจ าเป็น โดยไม่ต้อง

ค านึงถึงยอดคงเหลือ เพราะอาจมีการหักกลบรายการกระทบยอดในบัญชี 
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30 ในกิจการที่ มีปริมาณของการท าธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินสูง การควบคุมการกระทบยอดและ 

การยืนยันยอดอาจกระท าโดยอัตโนมัติ ดังนั้น จึงควรมีการควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เพียงพอเพื่ อสนับสนุนการท าธุรกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิง การควบคุมนั้นต้องท าให้แน่ใจว่า 

ข้อมูลที่ มาจากแหล่งภายนอก (เช่น ธนาคารและผู้ ดูแลทรัพย์สิน) และจากบัญชีของกิจการ  

มีความครบถ้วนถูกต้อง และไม่ได้ขัดแย้งกันก่อนหรือระหว่างการกระทบยอด การควบคุมจ าเป็น 

ต้องท าให้แน่ใจว่าเกณฑ์ในการจับคู่รายการมีความเข้มงวดเพียงพอที่ จะป้องกันการตัดรายการ 

กระทบยอดที่ ไม่ถูกต้อง 

การควบคมุอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพือ่ความครบถว้น ความถกูตอ้ง และความมีอยู่จริง 

31 ความซับซ้อนที่ มีอยู่ในเคร่ืองมือทางการเงินอาจไม่สามารถเหน็ได้ชัดว่าควรบันทกึบัญชีในระบบของ

กิจการอย่างไร ในบางกรณี ผู้บริหารอาจ ก าหนดกระบวนการควบคุมเพื่ อสอบทานนโยบายในการ

ก าหนดวิธีการเฉพาะแต่ละประเภทของธุรกรรมในการวัดค่า และการบันทึกบัญชี นโยบายเหล่านี้

ควรมีการก าหนดและทบทวนล่วงหน้าโดยบุคลากรที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ มีความเข้าใจผลกระทบ

ของเคร่ืองมือทางการเงินที่ ต้องบันทกึบัญชี 

32 การท าธุรกรรมอาจมีการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่ มเติมหลังจากเร่ิมต้นท ารายการ การควบคุมที่ เหมาะสม

เกี่ ยวกับการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่ มเติมสามารถลดความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริง

อนัเป็นสาระส าคัญ ซึ่ งเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด นอกจากนี้  กิจการอาจมีกระบวนการเพื่ อ

ยืนยนัธุรกรรมที่ ถูกยกเลิกหรือแก้ไข 

33 ในสถาบันการเงินที่ มีปริมาณของการซื้ อขายสูง พนักงานอาวุโสมักตรวจสอบก าไรขาดทุนประจ าวัน

ตามทะเบียนของผู้ ค้าแต่ละคน เพื่ อประเมินความเหมาะสมตามความรู้ทางการตลาดของพนักงาน

อาวุโส การท าเช่นนี้อาจช่วยให้ผู้บริหารระบุการซื้อขายที่ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรืออาจระบุการ

ทุจริตที่ เกิดโดยผู้ ค้า ดังนั้น จึงเป็นสิ่ งจ าเป็นที่ ต้องมีขั้นตอนการอนุมัติการท าธุรกรรมเพื่ อช่วย

พนักงานอาวุโสในการตรวจสอบ 

กำรประเมินมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ขอ้ก าหนดของการรายงานทางการเงิน 

34 ในหลายแม่บทการรายงานทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินรวมทั้งอนุพันธแ์ฝงถูกวัดค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมเพื่ อวัตถุประสงค์ของการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน การค านวณก าไรหรือ

ขาดทุน และ / หรือการเปิดเผยข้อมูล โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม คือการหา

ราคาที่ ธุรกรรมจะเกิดขึ้นระหว่างผู้ มีส่วนร่วมในตลาด ณ วันที่ วัดมูลค่าภายใต้เง่ือนไขของตลาดใน

ปัจจุบัน ซึ่ งไม่ใช่ราคาซื้อขายส าหรับการบังคับช าระหนี้หรือการขายเมื่ อกจิการมีปัญหา เพื่ อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์นี้  ข้อมูลตลาดทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องต้องน ามารวมค านวณ 
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35 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินอาจเกิดขึ้ นเมื่ อบันทึกการท าธุรกรรม

เร่ิมแรก และต่อมาเมื่ อมีการเปล่ียนแปลงในมูลค่า การเปล่ียนแปลงในการวัดมูลค่ายุติธรรมที่

เกิดขึ้ นอาจมีวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่ แตกต่างกันตามแต่ละแม่บทการรายงานทางการเงิน 

ตัวอย่างเช่นการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจบันทึกเป็นก าไรหรือขาดทุน หรืออาจบันทึกไว้ในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้บังคับ เคร่ืองมือทางการเงิน

ทั้งหมดหรือเฉพาะส่วน (เช่น อนุพันธ์แฝง เมื่ อมีการบันทกึแยกต่างหาก) อาจจ าเป็นต้องวัดค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม 

36 บางแม่บทการรายงานทางการเงินก าหนดล าดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมเพื่ อเพิ่ มความสม ่าเสมอและ

การเปรียบเทยีบกนัได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ข้อมูล

เบี้องต้นอาจจ าแนกออกเป็นหลายระดับที่ แตกต่างกนัดังต่อไปนี้  

• ระดับ 1-ราคาเสนอซื้ อขาย (ที่ ไม่ผ่านการปรับปรุง) ในตลาดที่ มีการเคล่ือนไหว ส าหรับ

สนิทรัพย์หรือ หนี้สนิทางการเงินที่ มีลักษณะคล้ายกนัที่ กจิการสามารถหามูลค่าได้ ณ วันที่ วัดมูลค่า 

• ระดับที่  2- ข้อมูลอื่ น ๆ ที่ นอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายที่ รวมอยู่ในระดับที่  1 ซึ่ งสามารถ

สังเกตได้ ส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สินทางการเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ถ้าสินทรัพย์

ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินมีระยะเวลาตามสัญญาที่ แน่นอน ข้อมูลระดับ 2 ต้องชัดเจน

ส าหรับเง่ือนไขทั้งหมดในสาระส าคัญของสินทรัพย์หรือหนี้ สินทางการเงิน ข้อมูลระดับที่  2 รวม

ข้อมูลดังต่อไปนี้  

○ ราคาเสนอซื้ อขายส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สินทางการเงินที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกันใน

ตลาดที่ มีการเคล่ือนไหว 

○ ราคาเสนอซื้อขายส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิทางการเงินที่ เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน

ในตลาดที่ ไม่มีการเคล่ือนไหว 

○ ข้อมูลอื่ นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขาย ซ่ึงสังเกตเห็นได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สนิทาง

การเงิน (เช่น อัตราดอกเบี้ ยและอัตราผลตอบแทนในช่วงเวลาที่ เสนอ ความผันผวน

และส่วนต่างของความเสี่ ยงด้านสนิเชื่ อ) 

○ ข้อมูลที่ ได้มาโดยเฉพาะอย่างย่ิงจากข้อมูลตลาดที่ สังเกตเห็นได้โดยวิธีสหสัมพันธ์หรือ

วิธกีารอื่ น (ข้อมูลที่ ยืนยันจากตลาด) 

• ระดับ 3 -ข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้ สินทางการเงิน ข้อมูลที่ ไม่สามารถ

สังเกตได้จะถูกน ามาใช้ในการค านวณมูลค่ายุติธรรมแทนหากไม่มีข้อมูลที่ สามารถสังเกตได้  

ซึ่ งจะใช้ในกรณีที่ มีกิจกรรมการตลาดจ านวนน้อยส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สิน 

ทางการเงิน ณ วันที่ ท าการวัดมูลค่า 

โดยทั่วไป ความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่าเพิ่ มขึ้นตามระดับข้อมูลจากระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือระดับ 

2 ถึง ระดับ 3 แม้ว่ายังอยู่ในระดับที่  2 แต่อาจมีความไม่แน่นอนที่ มาก ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของ

ข้อมูล ความซับซ้อนของเคร่ืองมือทางการเงิน การประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินและ 

ปัจจัยอื่ น ๆ 
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37 บางแม่บทการรายงานทางการเงินอาจก าหนดหรืออนุญาตให้กิจการปรับปรุงความไม่แน่นอนของ

การวัดมูลค่าเพื่ อปรับความเสี่ ยงที่ จะเกิดขึ้นจากการก าหนดราคาของผู้ซื้ อขายในตลาดที่ ส่งผลต่อ

ความไม่แน่นอนของความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการก าหนดราคาและกระแสเงินสดของเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น 

• การปรับแบบจ าลอง บางแบบจ าลองอาจมีข้อบกพร่องที่ รู้กนัอยู่แล้วหรือผลของการเปรียบเทยีบ

อาจพบข้อบกพร่องส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมตามแม่บทการรายงานทางการเงิน 

• การปรับความเสี่ ยงทางด้านสินเชื่ อ บางแบบจ าลองไม่ค านึงถึงความเสี่ ยงด้านสินเชื่ อ รวมถึง

ความเสี่ ยงของคู่สัญญาหรือความเสี่ ยงด้านสินเชื่ อของตัวเอง 

• การปรับสภาพคล่อง บางแบบจ าลองค านวณราคากลางของตลาด แม้ว่าแม่บทการรายงาน

ทางการเงินอาจก าหนดให้ปรับสภาพคล่อง เช่น ส่วนต่างของราคาเสนอซี้ อ/เสนอขาย 

นอกจากนั้นการปรับสภาพคล่องรับรู้ เมื่ อเคร่ืองมือทางการเงินบางอย่างไม่มีสภาพคล่อง  

ซึ่ งจะส่งผลต่อการประเมินมูลค่า 

• การปรับความเสี่ ยงอื่ น ๆ ค่าที่ วัดได้โดยใช้แบบจ าลองที่ ไม่ค านึงถึงทั้งปัจจัยอื่ น ๆ ที่ ผู้มีส่วน

ร่วมในตลาดจะพิจารณาในการก าหนดราคาเคร่ืองมือทางการเงินอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ วัดมูลค่า ดังนั้น จึงอาจจ าเป็นต้องมีการปรับแยก เพื่ อให้สอดคล้องกับ

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้บังคับ 

การปรับจะไม่เหมาะสมหากมีการปรับการวัดมูลค่าและการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมตามที่ ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้บังคับ เช่น ใช้เกณฑ์

ความระมัดระวัง 

ปัจจยัทีส่ามารถสงัเกตไดแ้ละทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้

38 ตามที่ กล่าวไว้ข้างต้น แม่บทการรายงานทางการเงินจัดประเภทข้อมูลตามระดับของความสามารถ

สงัเกตได้ของข้อมลู กิจกรรมในตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินลดลงและความสามารถสงัเกตได้ของ

ข้อมูลลดลง จะส่งผลให้ความไม่แน่นอนการวัดมูลค่าเพิ่ มข้ึน ลักษณะและความน่าเชื่ อถือของข้อมูล

ที่ มีเพื่ อสนับสนุนการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินที่ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถ

สังเกตได้ของข้อมูลต่อการประเมินมูลค่า ซึ่ งมีอิทธิพลจากลักษณะของตลาด (เช่น ระดับของ

กจิกรรมของตลาดไม่ว่าจะเป็นผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือรายการนอกตลาด) ดังนั้น จึงมีความต่อเนื่ อง

ของลักษณะและความน่าเชื่ อถือของหลักฐานที่ ใช้สนับสนุนการประเมินมูลค่าและเป็นเร่ืองยากมาก

ขึ้นส าหรับผู้บริหารที่ จะได้รับข้อมูลเพื่ อสนับสนุนการประเมินมูลค่าเมื่ อตลาดไม่มีการเคล่ือนไหว

และข้อมูลไม่สามารถสงัเกตได้ 

39 เมื่ อไม่มีข้อมูลที่ สามารถสังเกตได้ กิจการจะใช้ข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ (ระดับ 3) ที่ สะท้อนให้

เห็นถึงสมมติฐานที่ ว่าผู้มีส่วนร่วมในตลาดจะใช้ก าหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทาง

การเงินรวมทั้งสมมติฐานเกี่ ยวกับความเสี่ ยง ข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้จะมีการพัฒนาโดยใช้

ข้อมูลที่ ดีที่ สุดที่ มีอยู่ในสถานการณ์นี้  ในการพัฒนาข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ กิจการอาจเร่ิมต้น



                                           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์ 

 13 TAPN 1000 

ด้วยข้อมูลของกิจการเอง ซึ่ งจะถูกปรับด้วยข้อมูลที่ มีอยู่ที่ บ่งชี้ ว่า (ก) คนอื่ นในตลาดจะใช้ข้อมูล 

ที่ แตกต่างหรือ (ข) มี ลักษณะเฉพาะกับกิจการที่ ไม่สามารถใช้ได้กับคนอื่ น  ๆ ในตลาด  

(เช่น การท างานร่วมกนัโดยเฉพาะของกิจการ) 

ผลกระทบจากตลาดทีไ่ม่มีการเคลือ่นไหว 

40 ความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่าเพิ่ มขึ้ นและการประเมินมูลค่ามีความซับซ้อนมากขึ้ น เมื่ อตลาดที่

เคร่ืองมือทางการเงินหรือส่วนประกอบของเคร่ืองมือมีการซื้ อขายอยู่ในตลาดที่ ไม่มีการเคล่ือนไหว  

ไม่มีจุดที่ ชัดเจนที่ ตลาดที่ มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนเป็นตลาดที่ ไม่มีการเคล่ือนไหว ดังนั้น แม่บทการ

รายงานทางการเงินอาจให้แนวทางเกี่ ยวกับเร่ืองนี้  ลักษณะของตลาดที่ ไม่เคล่ือนไหวรวมถึงการลดลง

อย่างมากในปริมาณและระดับของกิจกรรมการซื้อขาย ราคาที่ มีอยู่อาจแตกต่างกันไปอย่างมีนัยส าคัญ

ตลอดเวลาหรือระหว่างผู้มีส่วนร่วมในตลาด หรือราคาไม่เป็นปัจจุบัน อย่างไรกต็าม การประเมินว่า

ตลาดไม่มีการเคล่ือนไหวต้องใช้วิจารณญาณ 

41 เมื่ อตลาดไม่มีการเคล่ือนไหวราคาเสนอซื้อขายอาจเก่า (นั่นคือล้าสมัย) ไม่สะท้อนถึงราคาที่ ผู้มีส่วน

ร่วมในตลาดอาจซื้อขายหรืออาจสะท้อนรายการบังคับขาย (เช่น เมื่ อผู้ขายจ าเป็นต้องขายสินทรัพย์ 

เพื่ อให้เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อก าหนดทางกฎหมาย จ าเป็นต้องขายทรัพย์สินทนัทีเพื่ อสร้าง

สภาพคล่องหรือการด ารงอยู่ของผู้ซื้ อที่ มีศักยภาพที่ มีเพียงคนเดียว ซึ่ งเป็นผลมาจากข้อจ ากัดทาง

กฎหมายหรือเวลาที่ ก าหนด) ดังนั้น การประเมินมูลค่าได้พัฒนาบนพื้ นฐานของข้อมูลระดับ 2 และ

ระดับ 3 ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้  กจิการอาจมี 

• นโยบายการประเมินมูลค่าควรรวมถึงกระบวนการในการพิจารณาว่ามีข้อมูลในระดับที่  1 หรือไม่ 

• ความเข้าใจของการใช้ราคาหรือข้อมูลจากแหล่งภายนอกที่ ใช้เป็นข้อมูลเทคนิคในการประเมิน

มูลค่าที่ ใช้ค านวณเพื่ อประเมินความน่าเชื่ อถือของข้อมูล เช่น ในตลาดที่ มีการเคล่ือนไหว 

นายหน้าเสนอราคาของเคร่ืองมือทางการเงินที่ ไม่ได้มีการซื้ อขายโดยใช้ราคาที่ เกิดขึ้นจริงของ

เคร่ืองมือทางการเงินที่ คล้ายกัน แต่ส าหรับตลาดที่ มีการเคล่ือนไหวน้อย นายหน้าอาจเสนอ

ราคาที่ ใช้วิธ ีเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ เป็นของตนเองเพื่ อก าหนดราคา 

• ความเข้าใจที่ ว่าสภาพธุรกิจที่ เสื่ อมลงส่งผลกระทบต่อคู่สัญญา เช่นเดียวกับว่าสภาพธุรกิจที่

เสื่ อมลงในกิจการที่ คล้ายกับคู่สัญญาอาจบ่งบอกว่าคู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน  

(นั่นคือความเสี่ ยงที่ ไม่สามารถปฏบิัติตามสญัญาได้) 

• นโยบายในการปรับความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่า การปรับดังกล่าวอาจรวมในการปรับ 

เปลี่ ยนแบบจ าลอง การปรับการขาดสภาพคล่อง การปรับความเสี่ ยงด้านสินเชื่ อ และการปรับ

ความเสี่ ยงอื่ น ๆ 

• ความสามารถในการค านวณช่วงของผลลัพธ์ที่ เป็นจริงที่ เกี่ ยวข้องกับความไม่แน่นอน เช่น 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

• นโยบายส าหรับการระบุค่า เมื่ อข้อมูลที่ ใช้วัดมูลค่ายุติธรรมได้เปล่ียนระดับของล าดับชั้น 

มูลค่ายุติธรรมที่ แตกต่างไป 
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42 ความยากในการประเมินมูลค่าอาจมีมากขึ้นเมื่ อมีการลดลงอย่างรุนแรงหรือแม้กระทั่งการหยุดชะงัก

ของการซื้ อขายในเคร่ืองมือทางการเงิน ในสถานการณ์เช่นนี้ เคร่ืองมือทางการเงินที่ ก่อนหน้านี้

สามารถประเมินมลูค่าโดยใช้ราคาตลาดได้อาจจ าเป็นต้องเปล่ียนมาใช้แบบจ าลองในการประเมินมูลค่า 

กระบวนการประเมินมูลค่าของผูบ้ริหาร 

43 เทคนิคที่ ผู้บริหารอาจน ามาใช้เพื่ อประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงราคาที่ สามารถสังเกต

ได้ การท าธุรกรรมที่ ผ่านมา และแบบจ าลองที่ ใช้กับทั้งข้อมูลที่ สามารถสังเกตได้และที่ ไม่สามารถ

สงัเกตได้ ผู้บริหารอาจใช้ 

(ก) การก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก เช่น ใช้บริการการก าหนดราคาหรือราคาเสนอจาก

นายหน้าหรือ 

(ข) ผู้เชี่ ยวชาญการประเมินมูลค่า 

การก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกและผู้ เชี่ ยวชาญการประเมินมูลค่าอาจใช้เทคนิคการประเมิน

มูลค่าอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือมากกว่าหนึ่ งอย่าง 

44 ในหลายแม่บทการรายงานทางการเงิน หลักฐานที่ ดีที่ สดุของมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

หาได้จากการท าธุรกรรมในตลาดที่ เคล่ือนไหว (นั่นคือข้อมูลระดับ 1) ในกรณีเช่นนี้ การประเมิน

มูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะค่อนข้างง่าย ราคาเสนอซื้ อขายส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่  

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือการซื้ อขายนอกตลาดที่ มีความคล่องตัวนั้น ข้อมูลอาจมาจาก

แหล่งต่างๆเช่น สิ่ งพิมพ์ทางการเงิน ราคาในตลาดหลักทรัพย์ หรือจากการก าหนดราคาจาก

บุคคลภายนอก  เมื่ อใช้ราคาเสนอซื้ อขายเป็นเร่ืองส าคัญที่ ผู้บริหารต้องเข้าใจ พื้นฐานที่ ราคาเสนอ

ดังกล่าวอ้างเพื่ อให้แน่ใจว่าราคาสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะตลาด ณ วันที่ วัดมูลค่า ราคาเสนอซื้ อขาย

ได้จากสิ่ งพิมพ์ทางการเงินหรือตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งอาจให้หลักฐานเพียงพอของมูลค่ายุติธรรมเมื่ อ 

ยกตัวอย่างเช่น 

(ก) ราคาไม่ล้าสมัยหรือ "เก่า" (ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาเสนอซื้อขายอ้างอิงจากราคาซื้อขายล่าสดุและ 

การซื้อขายนั้นเกดิขึ้นนานแล้ว)  

(ข) ราคาเสนอซื้ อขายนี้ คือราคาที่ ผู้แทนจ าหน่ายจะซื้ อขายเคร่ืองมือทางการเงินด้วยความถี่ และ

ปริมาณที่ เพียงพอ 

45 เมื่ อไม่มีราคาตลาดปัจจุบันที่ ชัดเจนส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (นั่นคือข้อมูลระดับ 1) กิจการ

จ าเป็นต้องรวบรวมตัวชี้ วัดราคาอื่ น ๆ ที่ จะใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตัวชี้ วัดราคาอาจรวมถงึ 

• ธุรกรรมที่ เกิดขึ้ นล่าสุดรวมถึงรายการหลังจากวันที่ ในงบการเงินในเคร่ืองมือเดียวกัน  

พิจารณาว่าจ าเป็นต้องปรับตามการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดระหว่างวันที่ วัดมูลค่าและ 

วันที่ ท าธุรกรรม ในขณะที่ การท าธุรกรรมเหล่านี้ จะไม่จ าเป็นต้องบ่งชี้ ถึงสภาวะตลาดที่ มีอยู่  

ณ วันที่ ในงบการเงิน นอกจากนี้กเ็ป็นไปได้ว่าการท าธุรกรรมเป็นตัวแทนการท าธุรกรรมบังคับ

ขาย ดังนั้น จึงไม่บ่งชี้ถึงราคาซื้อขายตามค าสั่ง 
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• การท าธุรกรรมปัจจุบันหรือล่าสุดในเคร่ืองมือที่ คล้ายกันหรือที่ มักรู้จักกันในชื่ อ "ราคาที่ เป็น

ตัวแทน" การปรับปรุงจะต้องท ากับราคาที่ เป็นตัวแทนเพื่ อสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่าง

ระหว่างราคาตัวแทนและราคาเคร่ืองมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างในสภาพ

คล่องหรือความเสี่ ยงด้านสนิเชื่ อระหว่างสองเคร่ืองมือทางการเงินจะถูกน ามาสะท้อนในราคา 

• ดัชนีส าหรับเคร่ืองมือที่ คล้ายกัน เช่นเดียวกับการท าธุรกรรมในเคร่ืองมือที่ คล้ายกัน  

การปรับปรุงจะต้องท าเพื่ อสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างราคาของเคร่ืองมือทาง

การเงินและราคาเคร่ืองมือทางการเงินที่ ใช้ดัชนีมาค านวณ 

46 มีการคาดหวังว่าผู้บริหารจะมีเอกสารเกี่ ยวกับนโยบายการประเมินมูลค่าและแบบจ าลองที่ ใช้ใน 

การประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน รวมทั้งเหตุผลที่ ใช้แบบจ าลองดังกล่าว การเลือกใช้

สมมติฐานในวิธีการประเมินมูลค่า และการพิจารณาของกิจการในการปรับความไม่แน่นอนใน 

การวัดมูลค่าว่าจ าเป็นหรือไม่ 

แบบจ าลอง 

47 แบบจ าลองอาจใช้ในการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน เมื่ อไม่สามารถหาราคาได้โดยตรงใน

ตลาด แบบจ าลองอาจเป็นสูตรที่ ใช้ในการก าหนดราคาพันธบัตรทั่วไปแบบง่ายๆ หรืออาจซับซ้อน

โดยต้องพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่ อประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินกับข้อมูลระดับ 3 หลาย

แบบจ าลองอยู่บนพื้นฐานของการค านวณคิดลดกระแสเงินสด 

48 แบบจ าลองประกอบด้วยวิธีค านวณ สมมติฐาน และข้อมูล วิธีค านวณจะอธิบายกฎหรือหลักการ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการประเมินมูลค่า สมมติฐานรวมถึงการประมาณการของตัวแปรที่

ไม่แน่นอน ซึ่ งใช้ในแบบจ าลอง ข้อมูลอาจประกอบด้วยข้อมูลจริงหรือสมมติฐานเกี่ ยวกับเคร่ืองมือ

ทางการเงินหรือข้อมูลอื่ น ๆ ของเคร่ืองมือทางการเงิน 

49 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เนื้ อหาที่ กิจการอาจมีอยู่เมื่ อสร้างหรือตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่ งรวมถึง 

• แบบจ าลองมีการตรวจสอบก่อนที่ จะใช้งาน และมีการตรวจสอบเป็นระยะเพื่ อให้มั่ นใจว่ายัง

เหมาะสมส าหรับการใช้งาน กระบวนการตรวจสอบของกจิการอาจรวมถึงการประเมิน 

○  ความเชื่ อถือได้ทางทฤษฎีของวิธีการและการค านวณอย่างถูกต้องรวมทั้งความเหมาะสม

ของปัจจัยที่ ก าหนดและความอ่อนไหว 

○ ความต่อเนื่ องและความสมบูรณ์ของข้อมูลของแบบจ าลองกับวิธีปฏิบัติทั่วไปและข้อมูลที่

เหมาะสมได้ถูกน ามาใช้ในแบบจ าลองหรือไม่ 

• มีนโยบายควบคุมการเปล่ียนแปลง ขั้นตอน และการควบคุมรักษาความปลอดภัยต่อแบบจ าลอง

ที่ เหมาะสม 

• แบบจ าลองมีการเปลี่ ยนแปลงหรือปรับในเวลาที่ เหมาะสมเมื่ อสภาวะตลาดมีการเปลี่ ยนแปลง 
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• แบบจ าลองมีการเปรียบเทยีบ สอบทานและทดสอบความถูกต้องเป็นระยะ ๆ โดยหน่วยงาน

ที่ แยกต่างหาก การท าเช่นนี้ เป็นวิธีการเพื่ อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ของแบบจ าลองเป็นตัวแทนที่

ยุติธรรมของมูลค่า ที่ ผู้มีส่วนร่วมในตลาดก าหนดต่อเคร่ืองมือทางการเงิน 

• แบบจ าลองเพิ่ มการใช้ข้อมูลที่ สามารถสังเกตได้ให้มากที่ สุดและลดการใช้ข้อมูลที่ ไม่สามารถ

สงัเกตได้ให้น้อยที่ สดุ 

• การปรับปรุงผลลัพทข์องแบบจ าลองเพื่ อสะท้อนสมมติฐานที่ ว่าผู้มีส่วนร่วมในตลาดจะใช้ใน

สถานการณ์ที่ คล้ายกนั 

• แบบจ าลองต้องมีการจัดท าเอกสารอย่างเพียงพอ รวมถึงรูปแบบการใช้งาน และข้อจ ากัด 

และปัจจัยที่ ส าคัญ ข้อมูลที่ จ าเป็น ผลของการวิเคราะห์ความถูกต้อง และการปรับปรุงใด ๆ ที่

เกดิขึ้นกบัผลลัพทข์องแบบจ าลอง 

ตัวอย่างของเคร่ืองมือทางการเงินทั่วไป 

50 ต่อไปนี้ จะเป็นการอธิบายถึงแบบจ าลองที่ อาจน าไปใช้ในการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินทั่วไป 

ที่ รู้ จักกันว่าเป็นสินทรัพย์ที่ สามารถน ามาแปลงเป็นหลักทรัพย์9 เพราะสินทรัพย์นี้ มักถูกประเมิน

มูลค่าโดยขึ้ นอยู่กับการใช้ข้อมูลระดับ 2 หรือ 3 จึงใช้แบบจ าลองในการประเมินมูลค่า และ

เกี่ ยวข้องกบั 

• การท าความเข้าใจประเภทของหลักทรัพย์–โดยพิจารณา (ก) หลักประกันอ้างอิงและ  

(ข) ลักษณะของหลักทรัพย์ หลักประกันที่ ใช้อ้างอิงถูกใช้ประเมินระยะเวลาและจ านวนเงิน

ของกระแสเงินสด เช่น การจ านอง หรือดอกเบี้ย บัตรเครดิต และการจ่ายช าระเงินต้น 

• การท าความเข้าใจลักษณะของหลักทรัพย์  ซึ่ งรวมถึ งการประเมินสิทธิในกระแสเงินสด 

ตามสัญญา เช่นล าดับการจ่ายเงิน และเหตุแห่งการผิดนัดช าระหนี้  ล าดับการจ่ายเงินเป็นที่

ทราบโดยทั่วกันว่ามีล าดับการจ่ายช าระตามสทิธิ อ้างถึงระยะเวลา ซึ่ งก าหนดส าหรับบางล าดับ

ความส าคัญของผู้ ถือหลักทรัพย์ (หุ้นกู้ ไม่ ด้อยสิทธิ) ซึ่ งจะมีการจ่ายช าระก่อนผู้ อื่ น 

(หุ้นกู้ด้อยสิทธิ) สทิธขิองแต่ละล าดับของผู้ถือหลักทรัพย์ (บ่อยคร้ังที่ เรียกตามกระแสเงินสด

ว่า “สทิธใินกระแสเงินสดตามล าดับขั้น”) อาจน ามาตั้งสมมติฐานเกี่ ยวกับเวลาและจ านวนเงิน

กระแสเงินสดเพื่ อหาประมาณการกระแสเงินสดส าหรับแต่ละล าดับของผู้ถือหลักทรัพย์ 

กระแสเงินสดที่ คาดการณ์นี้ จะถูกคิดลดเพื่ อให้ได้มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 

 

 

 

 
9 หลักทรัพย์ที่ มีสนิทรัพย์เป็นหลักประกนั หมายถึง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงถูกค า้ประกนัโดยกลุ่มของสนิทรัพย์ (รู้จักกนัว่าเป็นหลักทรัพย ์

ค า้ประกนั เช่น ลูกหนี้บัตรเคดิต หรือ สนิเชื่ อรถยนต์) และมีมูลค่าและรายได้จากสนิทรัยพ์ที่ รองรับเหล่านั้น 



                                           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์ 

 17 TAPN 1000 

51 กระแสเงินสดของสินทรัพย์ที่ สามารถน ามาแปลงเป็นหลักทรัพย์อาจได้ รับผลกระทบจาก 

การช าระเงินล่วงหน้าจากหลักประกนัอ้างอิงและความเสี่ ยงที่ อาจมีการผิดนัดและผลจากการประมาณ

ผลขาดทุนรุนแรง สมมติฐานการช าระเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) จะขึ้ นอยู่กับการประเมินอัตราดอกเบี้ ย 

ในตลาดส าหรับหลักประกันที่ คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ ยในตลาดส าหรับสินเชื่ อบ้าน

ลดลงแล้ว สินเชื่ อบ้านที่ อ้างอิงอาจพบอัตราการช าระเงินล่วงหน้าสูงกว่าที่ คาดไว้ การประมาณการ 

ผิดนัดช าระและผลขาดทุนรุนแรงเกี่ ยวข้องกับการประเมินผลของหลักประกันอ้างอิงและอัตราที่  

ผู้กู้จะผิดนัด ตัวอย่างเช่น เมื่ อหลักประกันอ้างอิงคือสินเชื่ อที่ อยู่อาศัย ผลขาดทุนรุนแรงอาจได้รับ

ผลกระทบโดยการประมาณการของราคาที่ อยู่อาศัยเพิ่ มขึ้นมากกว่าระยะเวลาของหลักทรัพย์ 

การก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก 

52 กิจการอาจใช้การก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกเพื่ อหามูลค่ายุติธรรม การจัดท างบการเงินของ

กิจการรวมถึงการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินและจัดเตรียมการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินเกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินเหล่านี้  อาจต้องใช้ความช านาญ ซึ่ งผู้บริหารไม่มี กจิการอาจ

ไม่สามารถที่ จะพัฒนาเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ เหมาะสม รวมทั้งแบบจ าลองที่ อาจถูกใช้ใน 

การประเมินมูลค่า ซ่ึงอาจใช้ราคาจากบุคคลภายนอกในการประเมินมูลค่าหรือการเปิดเผยข้อมลูใน 

งบการเงิน โดยเฉพาะกรณีที่ กิจการขนาดเลก็หรือไม่ได้ท าธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินจ านวนมาก 

(เช่น สถาบันที่ ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ มีแผนกลงทุน) แม้ว่าผู้บริหารจะใช้ที่ มาของราคาจากบุคคลที่ สาม 

ผู้บริหารมีหน้าที่ รับผิดชอบต่อผลการประเมินนั้น 

53 การก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกอาจถูกใช้เนื่ องจากปริมาณของหลักทรัพย์ที่ ต้องการราคาใน

ช่วงเวลาที่ สั้นอาจท าไม่ได้โดยกิจการ กรณีนี้ มักพบในการซื้ อขายเงินลงทุนที่ จะต้องประเมินมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิในแต่ละวัน ในกรณีอื่ นๆ ผู้บริหารอาจมีกระบวนการก าหนดราคาของตัวเอง แต่ใช้

การก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกมาประเมินร่วมกบัมูลค่าที่ ประเมนิด้วยตนเอง 

54 อาจเป็นเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ งดังต่อไปนี้  ที่ กิจการส่วนใหญ่ เลือกใช้การก าหนดราคาจาก

บุคคลภายนอกเมื่ อประเมินราคาหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์เร่ิมต้นหรือใช้ประกอบการ

ประเมินมูลค่าของตนเอง ที่ มาของการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกแบ่งประเภทดังนี้  

•      บริการก าหนดราคา รวมถึงบริการการก าหนดราคากลาง 

•      ราคาเสนอซื้อขายจากนายหน้า 

บริการก าหนดราคา 

55 บริการก าหนดราคาจะให้ข้อมูลราคาและข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับราคาส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่

หลากหลายแล้วแต่ประเภทของกิจการ ซึ่ งจะท าการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

จ านวนมากเป็นรายวัน การประเมินมูลค่านี้ท าโดยการรวบรวมข้อมูลการตลาดและราคาจากหลาย

แหล่งที่ มา รวมทั้งผู้สร้างสภาพคล่อง และในบางกรณีการใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าภายในเพื่ อให้

ได้มาซึ่ งประมาณการมูลค่ายุติธรรม บริการก าหนดราคาอาจใช้หลายวิธีการ เพื่ อให้ได้มาซึ่ งราคา 

บริการก าหนดราคามักจะใช้เป็นแหล่งที่ มาของราคาโดยใช้ข้อมูลระดับ 2  บริการก าหนดราคาอาจมี
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การควบคุมที่ เข้มแขง็ในเร่ืองวิธกี าหนดราคา ที่ พัฒนาขึ้นเพื่ อลูกค้าที่ มีหลากหลาย เช่น ด้านซื้อและ

ขายจากนักลงทุน ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายส านักงานกลาง ผู้สอบบัญชี และอื่ น ๆ 

56 บริการก าหนดราคามักจะมีกระบวนการที่ เป็นทางการส าหรับลูกค้าที่ โต้แย้งราคาที่ ได้มาจากการ

บริการก าหนดราคา กระบวนการที่ ท้าทายเหล่านี้ท าให้ลูกค้าต้องเตรียมหลักฐานที่ จะสนับสนุนราคา 

ในแต่ละทางเลือก และความท้าทายในการแบ่งประเภทขึ้ นอยู่กับคุณภาพของหลักฐานที่ ให้มา 

ตัวอย่างเช่น ความท้าทายของราคาขึ้นอยู่กับการขายปัจจุบันของตราสารที่ บริการก าหนดราคาไม่ได้

ตระหนักว่าอาจลดลง ในขณะที่ ความท้าทายของราคาที่ ขึ้นอยู่กบัเทคนิคการประเมินมูลค่าของลูกค้า

เองอาจมีความละเอียดมากขึ้ น ด้วยวิธีนี้ บริการก าหนดราคาให้บริการกับผู้ซื้ อขายจ านวนมากใน

ตลาดทั้งด้านซื้อและขาย อาจได้ราคาที่ ถูกต้อง  ที่ จะสะท้อนข้อมลูที่ มีอยู่ให้กบัผู้มีส่วนร่วมในตลาด 

การบริการก าหนดราคากลาง 

57 กิจการบางแห่งอาจใช้ข้อมูลราคาจากการบริการการก าหนดราคากลาง ซึ่ งแตกต่างจากการบริการ

ก าหนดราคาอื่ นๆ การบริการก าหนดราคากลางรวบรวมข้อมูลราคาจากหลายกิจการที่ เกี่ ยวข้อง 

(สมาชิก) แต่ละสมาชิกส่งราคาให้การบริการก าหนดราคา การบริการก าหนดราคาจะถือว่าข้อมูลนี้

เป็นความลับและส่งกลับราคากลางให้กับสมาชิกแต่ละราย ซึ่ งเป็นค่าเฉล่ียคณิตศาสตร์ของข้อมูล

หลังจากลบข้อมูลในการก าจัดค่าผิดปกติ ส าหรับบางตลาด เช่น ตราสารอนุพันธ์ที่ มีความซับซ้อน 

ราคาที่ สอดคล้องกันอาจเป็นข้อมูลที่ ดีที่ สุดที่ มีอยู่ อย่างไรกต็าม มีหลายปัจจัยที่ ใช้พิจารณาเมื่ อมี

การประเมินราคากลาง ตัวอย่างเช่น 

• ราคาที่ ส่งโดยสมาชิกสะท้อนให้เหน็ถึงการท าธุรกรรมจริงหรือราคาที่ บ่งชี้ โดยมีพื้นฐานเทคนิค

การประเมินมูลค่าโดยแบบจ าลองของตนเอง 

• จ านวนแหล่งที่ มาจากราคาที่ ได้รับ 

• คุณภาพของแหล่งที่ มาที่ ถูกใช้โดยการบริการก าหนดราคากลาง 

• ผู้มีส่วนร่วมรวมถึงผู้มีส่วนร่วมชั้นน าในตลาดหรือไม่ 

58 โดยปกติราคากลางจะมีให้เฉพาะสมาชิกที่ ส่งราคาของตัวเองให้กับการบริการก าหนดราคา ดังนั้น

ไม่ใช่ทุกกิจการที่ จะมีสิทธิเข้าถึงราคากลาง เนื่ องจากสมาชิกทั่วไปไม่สามารถรู้ วิธีประมาณราคา 

ส าหรับแหล่งอื่ น ๆ ของหลักฐานเพื่ อข้อมูลเพิ่ มเติมส าหรับราคากลางอาจจ าเป็นส าหรับผู้บริหารใน

การสนับสนุนการประเมินมูลค่า โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในบางกรณีที่ ราคาบ่งชี้ ขึ้ นอยู่กับเทคนิคการ

ประเมินมูลค่าของตัวเองและผู้บริหารไม่สามารถเข้าใจที่ มาของการค านวณราคาได้ 

ราคาเสนอซื้อขายจากนายหน้า 

59 นายหน้าจัดเตรียมราคาเสนอซื้อขาย ซึ่ งเป็นบริการที่ ให้แก่ลูกค้าเทา่นั้น ราคาเสนอซื้อขายที่ ให้อาจมี

ความแตกต่างกันในหลายปัจจัยจากราคาที่ ได้รับจากการบริการก าหนดราคา นายหน้าอาจไม่เตม็ใจ

ที่ จะให้ข้อมูลเกี่ ยวกับกระบวนการที่ ใช้ในการประเมินราคาของพวกเขา แต่อาจมีการเข้าถึงข้อมูลใน

การท าธุรกรรมเกี่ ยวกับการบริการก าหนดราคาที่ ไม่เกี่ ยวข้อง ราคาเสนอซื้ อขายของนายหน้าอาจจะ

น ามาใช้ได้หรือน ามาบ่งชี้ ได้ ราคาที่ บ่งชี้ ได้อาจเป็นประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ ดีที่ สดุของนายหน้า 
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ในขณะที่ ราคาที่ น ามาใช้เป็นราคาที่ นายหน้าน ามาใช้ในการท าธุรกรรมนี้  ราคาที่ น ามาใช้เป็นหลักฐาน

ที่ ดีที่ สุดของมูลค่ายุติธรรม ราคาที่ บ่งชี้มีความน่าเชื่ อถือน้อยกว่าเพราะขาดความโปร่งใสในวิธกีารที่

ใช้โดยนายหน้าสร้างขึ้นเอง นอกจากนี้ การควบคุมราคาที่ การแสดงรายการของนายหน้าจะแตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับว่านายหน้าถือหลักทรัพย์ประเภทเดียวกนัในพอร์ทตัวเองหรือไม่ ราคาที่ เสนอของนายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์มักจะใช้ข้อมูลระดับ 3 และบางคร้ังอาจใช้ข้อมูลภายนอกที่ มอียู่ 

ข้อพิจารณาเพิ่ มเติมที่ เกี่ ยวข้องกบัการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก 

60  การท าความเข้าใจถึงแหล่งที่ มาของวิธกีารค านวณราคาช่วยให้ผู้บริหารประเมินได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมี

ความเหมาะสมส าหรับใช้ในการประเมินมูลค่าหรือไม่ รวมทั้งเป็นข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินมูลค่า

และสามารถแบ่งประเภทข้อมูลเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยได้ ตัวอย่างเช่น การก าหนดราคา

จากบุคคลภายนอกอาจประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบบจ าลองของบุคคลภายนอก และ

ผู้บริหารจ าเป็นต้องเข้าใจวิธกีาร สมมติฐานและข้อมูลที่ ใช้ 

61  ถ้าการวัดมูลค่ายุติธรรมจากการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกไม่ได้มีที่ มาจากราคาปัจจุบันใน

ตลาดที่ มีการเคล่ือนไหว ผู้บริหารจ าเป็นที่ จะต้องพิจารณาการประเมินมูลค่ายุติธรรมว่าวิธีดังกล่าว

เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้บังคับหรือไม่ ความเข้าใจของผู้บริหารในการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย 

• การประเมินวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค 

การประเมินมูลค่าว่ามีความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์การวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ 

• ราคาเสนอซื้อขายเป็นราคารับซื้อคืนหรือไม่ ช่วงห่างระหว่างราคารับซื้อคืน หรือราคาเสนอซื้อ  

•  ความถี่ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ ประมาณโดยการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก เพื่ อ

ประเมินว่าสะท้อนให้เหน็ถึงสภาวะตลาด ณ วันที่ วัดมูลค่าหรือไม่ 

การท าความเข้าใจข้อมูลที่ การก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกน ามาใช้ก าหนดราคาเสนอซื้ อขาย

เคร่ืองมือทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเคร่ืองมือทางการเงินที่ ถือโดยกิจการช่วยผู้บริหารในการ

ประเมินความเกี่ ยวข้องและความน่าเชื่ อถือของหลักฐานที่ ใช้สนับสนุนการประเมินมูลค่า 

62 มีความเป็นไปได้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างดัชนีราคาจากแหล่งที่ แตกต่างกัน การท าความเข้าใจ

วิธีการได้มาซึ่ งดัชนีราคา และเหตุผลที่ เกิดความไม่เท่าเทียมกันเหล่านี้  จะช่วยให้ผู้บริหารรวบรวม

หลักฐานเพื่ อใช้ในการพัฒนาการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน เพื่ อประเมินว่า 

การประเมินมูลค่าวิธีใดที่ เหมาะสม การน าราคาเฉล่ียของราคาเสนอซื้ อขายมาใช้โดยไม่มีการหา

ข้อมูลเพิ่ มเติมอาจไม่เหมาะสม เพราะราคาหนึ่ งในช่วงทั้งหมดอาจไม่ได้เป็นตัวแทนของมูลค่ายุติธรรม

ที่ ดีที่ สุด และอาจจะไม่เป็นราคาเฉล่ีย เพื่ อประเมินว่าการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน

สมเหตุสมผลหรือไม่ ผู้บริหารอาจจะ 

• พิจารณาว่าการท าธุรกรรมที่ เกิดขึ้นจริงเป็นรายการที่ บังคับมากกว่ารายการที่ ซื้อและผู้ขายเตม็ใจ 

กรณีนี้อาจท าให้ไม่สามารถเปรียบเทยีบราคาได้ 
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• วิเคราะห์กระแสเงินสดที่ จะเกิดขึ้ นในอนาคตของเคร่ืองมือ สามารถน ามาเป็นดัชนีที่ ใช้ใน 

การก าหนดราคาที่ ดีที่ สดุ 

• ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตการณ์ได้ การประมาณการจากราคาที่ สามารถ

สงัเกตได้ ไปยังราคาที่ ไม่สามารถสังเกตได้ (เช่น อาจมีราคาที่ สามารถสังเกตได้ที่ มีระยะเวลา

ไถ่ถอนถึงสิบปี แต่ไม่ถือเป็นระยะยาว แต่ราคาสิบปีอาจมีความสามารถในการประมาณเกิน

สิบปีเป็นตัวบ่งชี้) การดูแลเป็นสิ่ งจ าเป็นเพื่ อให้แน่ใจว่าการคาดการณ์ไม่ได้เกินกว่าราคาที่

สามารถสงัเกตได้ เพื่ อให้เชื่ อมไปถึงราคาที่ สังเกตได้จากตลาดกลายเป็นราคาที่ น่าเชื่ อถือมากขึ้น 

• การเปรียบเทยีบราคาในกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการ เพื่ อให้แน่ใจว่าใช้วิธีการ

เดียวกนัในเคร่ืองมือทางการเงินที่ คล้ายคลึงกนั 

• การใช้มากกว่าหนึ่ งแบบจ าลองที่ จะยืนยันผลที่ ได้จากแต่ละรายการ โดยค านึงถึงข้อมูลและ

การตั้งสมมติฐาน ที่ ใช้ในแต่ละรายการ หรือ 

• ประเมินการเคล่ือนไหวของราคาส าหรับเคร่ืองมอืป้องกนัความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องและหลักประกนั 

ในการตัดสินใจที่ จะประเมินมูลค่า กิจการอาจพิจารณาปัจจัยอื่ น ๆ ซึ่ งอาจเหมาะสมเฉพาะใน

สถานการณ์ของกจิการ 

การใช้ผู้เชี่ ยวชาญประเมินราคา 

63 ผู้บริหารอาจจ้างผู้ เชี่ ยวชาญการประเมินมูลค่าจากวานิชธนกิจ นายหน้า หรือบริษัทประเมินราคาอื่ นๆ 

เพื่ อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่ งแตกต่างจากการใช้บริการการก าหนดราคา

และการใช้ราคาที่ ก าหนดโดยนายหน้า โดยทั่วไป วิธกีารและข้อมูลที่ ใช้จะพร้อมให้ผู้บริหารมากกว่า

เมื่ อได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ เชี่ ยวชาญเพื่ อประเมินมูลค่าแทนผู้บริหาร แต่ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะจ้าง

ผู้เชี่ ยวชาญ ผู้บริหารยังคงเป็นผู้ที่ รับผิดชอบสงูสดุส าหรับการประเมินมูลค่าที่ ใช้ 

ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้ีสินทางการเงิน 

64 การท าความเข้าใจผลกระทบของความเสี่ ยงด้านสินเชื่ อเป็นสิ่ งส าคัญของการประเมินมูลค่าทั้ง 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน การประเมินนี้ สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินเชื่ อและ

ความแขง็แกร่งทางการเงิน ของทั้งผู้ออกและผู้ ให้การสนับสนุนสินเชื่ อ ในบางแม่บทการรายงานทาง

การเงิน การวัดค่าของหนี้ สินทางการเงินจะถือว่าถูกโอนไปยังผู้มีส่วนร่วมในตลาด ณ วันที่ วัดมูลค่า 

เมื่ อไม่มีราคาตลาดที่ สังเกตได้ ส าหรับหนี้ สินทางการเงิน มูลค่าจะถูกวัดด้วยวิธีการเดียวกันกับที่

คู่สัญญาใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่ เกี่ ยวข้อง เว้นแต่มีปัจจัยเฉพาะกับหนี้ สิน (เช่น  

การเพิ่ มประสิทธิภาพของเครดิตของบุคคลที่ สาม) โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความเสี่ ยงด้านสินเชื่ อ10  

ของกจิการที่ มักจะวัดได้ยาก 

 

 
10 ความเสี่ ยงด้านสนิเชื่ อของกจิการเอง หมายถึง จ านวนที่ เปล่ียนแปลงไปของมูลค่ายุติธรรมที่ ไม่สอดคล้องกบัการเปลี่ ยนแปลงตามสภาวะ

ตลาด   
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กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

65 แม่บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเพื่ อช่วยให้ 

ผู้ใช้งบการเงินประเมินผลกระทบของกิจกรรมเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ มีต่อกิจการ รวมถึง

ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนที่ เกี่ ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

66 แม่บทการรายงานทางการเงินส่วนใหญ่มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

(รวมถึงนโยบายการบัญชี) ที่ เกี่ ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน ข้อก าหนดทางการบัญชีส าหรับ 

การวัดมูลค่ายุติธรรม ในการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน แม่บทการรายงาน

ทางการเงินมีขอบเขตไกลกว่าและมากกว่าเพียงการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเชิงคุณภาพเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินให้ข้อมูลที่

ส าคัญเกี่ ยวกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินและกระแสเงินสดในอนาคตที่ อาจช่วยแจ้งให้ 

นักลงทุนทราบเกี่ ยวกบัความเสี่ ยงที่ กจิการม ี

ประเภทของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 

67 ข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินรวมถึง 

(1) การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเชิงปริมาณที่ ได้มาจากจ านวนเงินที่ ได้รวมอยู่ในงบการเงิน 

ตัวอย่างเช่น ประเภทของสนิทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิทางการเงิน 

(2) การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเชิงปริมาณที่ ต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างมาก เช่น การ

วิเคราะห์ความอ่อนไหว ส าหรับความเสี่ ยงด้านตลาดแต่ละประเภทที่ กจิการม ี 

(3) การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ค าอธิบายถึงการก ากับดูแลของ

กิจการต่อเคร่ืองมือทางการเงิน วัตถุประสงค์ การควบคุม นโยบาย และกระบวนการจัดการ

ความเสี่ ยงแต่ละประเภท ที่ อาจเกดิขึ้นจากเคร่ืองมือทางการเงิน และวิธทีี่ ใช้ในการวัดความเสี่ ยง 

68 ย่ิงการประเมินมูลค่ามีความอ่อนไหวมากขึ้นเพียงใด การเปล่ียนแปลงในตัวแปรเฉพาะย่ิงท าให้ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินมีความจ าเป็นในการระบุความไม่แน่นอนในการประเมินมูลค่า  

บางแม่บทการรายงานทางการเงินยังอาจต้องเปิดเผยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวรวมถึงผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานที่ กิจการใช้ในการประเมินมูลค่า ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูล

เพิ่ มเติมที่ จ าเป็นส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่ มีการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้ข้อมูลระดับ 3  

มูลค่ายุติธรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่ อแจ้งให้ผู้ใช้งบการเงินเกี่ ยวกับผลกระทบของการวัดมูลค่ายุติธรรม

ที่ ใช้ในการใส่ข้อมูล 

69 บางแม่บทการรายงานทางการเงินก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลที่ ช่วยท าให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถ

ประเมินลักษณะและขอบเขตของความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากเคร่ืองมือทางการเงินที่ กิจการมีอยู่ ณ วันที่

รายงาน การเปิดเผยเร่ืองนี้ อาจมีอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือค าอธิบายและการ

วิเคราะห์งบการเงินของผู้บริหารและในรายงานประจ าปี ซึ่ งอ้างอิงกับงบการเงินที่ ตรวจสอบแล้วได้ 

ขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลขึ้ นอยู่กับขอบเขตของความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากเคร่ืองมือทางการเงินที่

กจิการมี ซึ่ งรวมถึงคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกี่ ยวกบั 
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• ขนาดของความเสี่ ยงและที่ มาของความเสี่ ยง รวมถึงผลกระทบที่ อาจเกดิขึ้นต่อสภาพคล่องใน

อนาคตและหลักประกนัที่ จ าเป็นของกจิการ 

• วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการของกิจการส าหรับการบริหารความเสี่ ยงและวิธีการที่

ใช้ในการวัดความเสี่ ยง  

• การเปล่ียนแปลงของรูปแบบความเสี่ ยงหรือวัตถุประสงค์ นโยบายหรือกระบวนการส าหรับ

การบริหารความเสี่ ยงจากงวดก่อน 

ส่วนที่ 2-ขอ้พิจำรณำในกำรตรวจสอบที่เกีย่วขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

70 ปัจจัยบางอย่างที่ ท าให้การตรวจสอบเคร่ืองมือทางการเงินมีความท้าทาย ตัวอย่างเช่น 

• อาจเป็นการยากส าหรับทั้งผู้บริหารและผู้ สอบบัญชีที่ จะเข้าใจลักษณะของเคร่ืองมือทาง

การเงินและวิธกีารน ามาใช้ และความเสี่ ยงที่ อาจเกดิขึ้นกบักจิการ 

•  ภาวะตลาดและสภาพคล่องสามารถเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สร้างความกดดันให้แก่

ผู้บริหาร ที่ ต้องจัดการความเสี่ ยงอย่างมีประสิทธภิาพ 

• หลักฐานสนับสนุนการประเมินมูลค่าอาจหาได้ยาก 

• การช าระเงินจ านวนเลก็น้อยที่ เกี่ ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินบางประเภทอาจมีความส าคัญ

ซึ่ งอาจท าให้ความเสี่ ยงของการใช้สนิทรัพย์ที่ ไม่เหมาะสมเพิ่ มขึ้น 

•  จ านวนเงินที่ บันทึกในงบการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินอาจไม่มีสาระส าคัญ แต่

อาจมีความเสี่ ยงที่ มีสาระส าคัญและขนาดของความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินเหล่านี้  

• เจ้าหน้าที่ บางรายอาจมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อรายการเคร่ืองมือทางการเงินของ

กจิการ โดยเฉพาะเมื่ อผลประโยชน์ของพนักงานเหล่านั้นเชื่ อมโยงกบัรายได้จากเคร่ืองมือทาง

การเงินและอาจเป็นไปได้ที่ พนักงานเหล่านั้นจะได้รับความเชื่ อถือจากคนอื่ นในกจิการ 

ปัจจัยเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงและการปิดบังข้อเทจ็จริงที่ เกี่ ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อ 

การประเมินความเสี่ ยงที่ จะเกิดข้อผิดพลาดอย่างมีสาระส าคัญของผู้สอบบัญชีและความเสี่ ยงที่  

แฝงอยู่จะเกดิขึ้นได้อย่างรวดเรว็โดยเฉพาะในสภาวะตลาดผันผวน 

กำรสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพ11 

71 การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพเป็นสิ่ งที่ จ าเป็นเพื่ อการประเมินข้อควรระวังของหลักฐาน

การสอบบัญชีและช่วยให้ผู้สอบบัญชีเตรียมพร้อมส าหรับข้อบ่งชี้ ที่ อาจเป็นไปได้ของความมีอคติของ

ผู้บริหาร รวมถึงการตั้งค าถามเมื่ อเกิดความขัดแย้งกันของหลักฐานการสอบบัญชีและความน่าเชื่ อถือ

ของเอกสาร การตอบค าถาม และข้อมูลอื่ นๆที่ ได้รับจากผู้บริหาร และหน่วยงานก ากบัดูแล นอกจากนี้  

ยังรวมถึงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่ อาจพบข้อบ่งชี้ ถึงความผิดพลาดที่ เป็นไปได้ ซึ่ งเกิด

จากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต และการพิจารณาถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐาน 

การสอบบัญช ี

 
11 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 ย่อหน้าที่  15 
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72 การประยุกต์การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็นในทุกสถานการณ์ และ 

ความจ าเป็นในการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพจะมีความจ าเป็นมากขึ้นส าหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่ มีความซับซ้อน ยกตัวอย่างเช่น 

• การประเมินว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ รวบรวมได้มีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ ซึ่ ง

อาจมคีวามยุ่งยากเมื่ อแบบจ าลองถูกน ามาใช้หรือก าหนดรายการถ้าตลาดไม่มีการเคล่ือนไหว 

• การประเมินการตัดสนิใจของผู้บริหาร และโอกาสที่ ผู้บริหารเกิดอคติในการใช้แม่บทการรายงาน

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับกิจการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่ อมทีางเลือกให้ผู้บริหารในการใช้เทคนิค

การประเมินมูลค่า การใช้สมมติฐานในการประเมินมูลค่า และโดยฉพาะในสถานการณ์ที่

ความเหน็ของผู้สอบบัญชีและความเหน็ของผู้บริหารแตกต่างกนั 

•  เขียนสรุปผลการตรวจสอบบนพื้ นฐานของหลักฐานการตรวจสอบที่ ได้ รับ ตัวอย่างเช่น  

การประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่าที่ จัดท าโดยผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร และ

การประเมินผลของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าการแสดงรายการข้อมูลมีการเปิดเผย 

อย่างเพียงพอเหมาะสม 

ขอ้พิจำรณำในกำรวำงแผน12 

73 ผู้สอบบัญชีควรเน้นการวางแผนการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

•  การท าความเข้าใจข้อก าหนดของการบนัทกึบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

• การท าความเข้าใจเคร่ืองมือทางการเงินที่ กจิการมีและวัตถุประสงค์และความเสี่ ยงเหล่านั้น 

• การก าหนดว่าต้องใช้ทกัษะความช านาญและความรู้ที่ อาจจ าเป็นในการตรวจสอบหรือไม่ 

•  การท าความเข้าใจและการประเมินระบบการควบคุมภายในในส่วนของการท าธุรกรรม

เคร่ืองมือทางการเงินของกจิการ และระบบสารสนเทศที่ อยู่ภายในขอบเขตของการตรวจสอบ 

• การท าความเข้าใจลักษณะ บทบาท และกจิกรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

•  การท าความเข้าใจกระบวนการของผู้บริหารในการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึง

การที่ ผู้บริหารใช้ผู้เชี่ ยวชาญ หรือองค์กรที่ ให้บริการหรือไม่  

•  การประเมินและตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ 

การท าความเขา้ใจขอ้ก าหนดการบนัทึกบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูล 

74 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ต้องการให้ผู้สอบบัญชีท าความเข้าใจแม่บทการรายงานทางการเงิน

ที่ เกี่ ยวข้องในการประมาณการทางบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล และข้อบังคับอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง13 

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือทางการเงินอาจมีความซับซ้อน และต้อง

เปิดเผยข้อมูลมากขึ้ น การศึกษาค าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ ไม่สามารถทดแทนแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดได้ โดยแม่บทการรายงานทางการเงินต้องการให้พิจารณา 

สิ่ งต่อไปนี้  

 
12   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน ส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการวางแผน 

การตรวจสอบงบการเงิน   

13   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้า 8(ก)   
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• การบัญชีส าหรับการป้องกนัความเสี่ ยง 

•  การบัญชีส าหรับ “ก าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ ท ารายการ” 

•  การรับรู้และการตัดรายการของรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

•  ความเสี่ ยงด้านเครดิตของกจิการเอง  

•  การโอนความเสี่ ยงและตัดรายการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่ กิจการมีส่วนร่วมในการคิดค้น 

และการสร้างเคร่ืองมือทางการเงินที่ ซับซ้อน 

การท าความเขา้ใจเครือ่งมือทางการเงิน 

75 ลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินอาจมีองค์ประกอบบางอย่างของความเสี่ ยงและขนาดของความเสี่ ยง 

การท าความเข้าใจเคร่ืองมือทางการเงินที่ กิจการใช้เพื่ อการลงทุนหรือความเสี่ ยงที่ เผชิญ รวมทั้ง

ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือนั้น ช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถระบุได้ว่ามีเร่ืองดังต่อไปนี้หรือไม่ 

• ส่วนที่ ส าคัญของรายการธุรกรรมที่ ขาดไปหรือบันทกึไม่ถูกต้อง 

• การประเมินมูลค่าอย่างเหมาะสม 

• ความเสี่ ยงสบืเนื่ องในเคร่ืองมือเหล่านั้น กจิการได้ท าความเข้าใจและจัดการได้ทั้งหมด  

• เคร่ืองมอืทางการเงินจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์และหนี้สนิหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอย่างเหมาะสม 

76 ตัวอย่างที่ ผู้สอบบัญชีอาจใช้ในการพิจารณาเมื่ อท าความเข้าใจเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการรวมถึง 

• ชนิดของเคร่ืองมือทางการเงินที่ กจิการมี 

•  การใช้งานเคร่ืองมือทางการเงิน 

• ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล(แล้วแต่ความเหมาะสม) ได้ท าความเข้าใจเคร่ืองมือ

ทางการเงิน การใช้เคร่ืองมือเหล่านั้น และข้อก าหนดของการบันทกึบัญชี 

•  เง่ือนไขและลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้นมีความชัดเจน เพื่ อที่ จะเข้าใจ

ผลกระทบได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่ อรายการธุรกรรมนั้นถูกเชื่ อมโยง ผลกระทบ

รายการธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินในภาพรวม 

• การจัดการกลยุทธก์ารบริหารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมกบักจิการว่ามีการจัดการอย่างไร 

การสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานการบริหารความเสี่ ยง (ถ้ามีหน่วยงานเหล่านี้ อยู่) 

การปรึกษาหารือกบัหน่วยงานก ากบัดูแลอาจจะท าให้ผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจมากขึ้น 

77 ในบางกรณี สัญญาอาจรวมถึงสัญญาที่ ไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงินแต่อาจมีตราสารอนุพันธ์รวมด้วย 

แม่บทการรายงานทางการเงินบางแห่งอนุญาตหรือต้องการให้แยกตราสารอนุพันธ์แฝงออกจาก

สัญญาหลัก ในบางสถานการณ์ การท าความเข้าใจกระบวนการของผู้บริหารในการระบุ และการบัญชี

ส าหรับตราสารอนุพันธแ์ฝงจะช่วยผู้สอบบัญชีในการท าความเข้าใจความเสี่ ยงที่ กจิการมี 
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การใชค้วามช านาญและความรูเ้ฉพาะทางในการตรวจสอบ14 

78 ข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเคร่ืองมือทางการเงินที่ ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เคร่ืองมือทาง

การเงินที่ มีความซับซ้อน คือความสามารถของผู้ สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 22015 

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบ ที่ เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และ

ผู้ เชี่ ยวชาญด้านการสอบบัญชีที่ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวมความรู้

และความสามารถในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้อก าหนดทางกฎหมาย

ที่ เกี่ ยวข้อง และกฎระเบียบที่ ใช้บังคับ เพื่ อให้ผู้ สอบบัญชีรายงานการตรวจสอบอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ ข้อก าหนดจริยธรรม16 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตัดสินใจว่าการรับงานตรวจสอบ ท าให้มี

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักการพื้ นฐานของจรรยาบรรณ รวมถึงความรู้ความสามารถ

ทางวิชาชีพ และความระมัดระวังรอบคอบหรือไม่ ย่อหน้าที่  79 แสดงตัวอย่างของประเภทที่ อาจ

เกี่ ยวข้องที่ ผู้สอบบัญชีใช้ในการพิจารณาเกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

79 การตรวจสอบเคร่ืองมือทางการเงินต้องการผู้ช านาญหรือผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะด้านหรือหลายด้าน 

ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่ องของ 

• การท าความเข้าใจเคร่ืองมือทางการเงินที่ กิจการใช้ และลักษณะเหล่านั้ นรวมถึงระดับ 

ความซับซ้อนที่ มีอยู่ การใช้ทักษะและความรู้ เฉพาะทางเป็นสิ่ งที่ จ าเป็นในการตรวจสอบ

เคร่ืองมือทางการเงิน และข้อพิจารณาที่ เกี่ ยวข้องได้รวมไว้ในงบการเงิน และการประเมิน 

ความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าสอดคล้องตามแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ น ามาใช้เพื่ อเปิดเผยข้อมูลความเสี่ ยงหรือไม่ 

• การท าความเข้าใจแม่บทการรายงานทางการเงินที่ น ามาใช้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่ อมีการตีความ

ที่ แตกต่างกนั วิธปีฏบิัติหรือการพัฒนาที่ ไม่สอดคล้องกนั 

•  การท าความเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ และภาษีที่ เป็นผลมาจากการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน 

รวมถึงการมีผลบังคับตามสัญญาโดยกิจการ (เช่น การสอบทานสัญญาเกี่ ยวข้อง) อาจจ าเป็น 

ต้องมีทกัษะและความรู้ เฉพาะทาง 

•  ประเมินความเสี่ ยงสบืเนื่ องในเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
14   ความเชี่ ยวชาญของบุคคล หมายถึง ในความหมายของการตรวจสอบและการบันทึกบัญชี ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ภายในส านักงานหรือ 

จากนอกส านักงาน บุคคลนี้จะถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 220 การควมคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน  เมื่ อความเชี่ ยวขาญของบุคคล อยู่ในส่วนอื่ นนอกจากสาขาการบัญชี

หรือการตรวจสอบ บุคคลนั้นจะถูกพิจาณาว่าเป็นผู้ เชี่ ยวขาญของผู้สอบบัญชี ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 การใช้ 

ผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 ได้อธิบายข้อแตกต่างระหว่างผู้ เชี่ ยวชาญสาขาการบัญชีและ 

การสอบบัญชีและผู้เชี่ ยวชาญในวิชาชีพหรืออาชีพอื่ น ซ่ึงเป็นเรื่ องที่ ต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ระบุว่า ความแตกต่างอาจ

เกิดขึ้ นระหว่างความเชี่ ยวชาญในวิธีการบัญชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ความเชี่ ยวชาญการบันทึกบัญชีและการตรวจสอบ) และ 

ความเชี่ ยวชาญในเทคนิดการประเมินมูลค่าที่ มีความซับซ้อนส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ความเชี่ ยวชาญในสาขาอื่ นนอกจากการบัญชี

และการตรวจสอบ)  

15   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้าที่  14 

16   คู่มือประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ย่อหน้าที่  210.1 และ 210.6   
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•  ช่วยเหลือกลุ่มผู้ปฏิบัติการตรวจสอบในการรวบรวมหลักฐานเพื่ อสนับสนุนการประเมินมูลค่า

ของผู้บริหารหรือเพื่ อพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่ อมูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดด้วยแบบจ าลอง

ที่ ซับซ้อน เม่ือตลาดไม่มีการซื้อขายคล่อง รวมทั้งข้อมูลและสมมติฐานได้มายาก ข้อมูลน าเข้า

ไม่สามารถสงัเกตได้ รวมทั้งผู้บริหารมีการใช้ผู้เชี่ ยวชาญ 

• ประเมินการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกิจการที่ มีการใช้เคร่ืองมือทาง

การเงินจ านวนมาก ในบางหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีความซับซ้อนสูง ยกตัวอย่าง

เช่น เมื่ อข้อมูลที่ ส าคัญเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินถูกส่งไปประมวลผล ด าเนินการ เกบ็รักษา 

หรือเข้าถึง นอกจากนี้  ยังอาจรวมถึงการบริการที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งท าโดยองค์กรที่ ให้บริการ 

80 ลักษณะและการใช้เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภท ความซับซ้อนที่ เกี่ ยวข้องกับข้อก าหนด 

ทางบัญชี และสภาวะตลาดที่ อาจน าไปสู่ความจ าเป็นที่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจะปรึกษา17 

ผู้ เชี่ ยวชาญสาขาอื่ นนอกจากสาขาการบัญชีและการสอบบัญชี จากภายในส านักงานหรือภายนอก

ส านักงาน ที่ เกี่ ยวข้องกับเทคนิคความเชี่ ยวชาญสาขาการบัญชีและการสอบบัญชี และประสบการณ์ 

โดยค านึงถึงปัจจัยเหล่านี้  เช่น 

•  ความรู้และความสามารถของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์ของสมาชิกใน

กลุ่มปฏบิัติงานตรวจสอบ 

•  คุณสมบัติของเคร่ืองมือทางการเงินที่ ใช้ในกจิการ 

•  การระบุสถานการณ์ที่ ผิดปกติหรือความเสี่ ยงในงานตรวจสอบ รวมถึงความจ าเป็นในการใช้ดุลยพินิจ 

เย่ียงผู้ประกอบการวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายการที่ มีสาระส าคัญและความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

• สภาวะตลาด 

การท าความเขา้ใจการควบคมุภายใน 

81 มาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 315 (ปรับปรุง) ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีท าความเข้าใจกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกิจการรวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ การได้มาซึ่ งความเข้าใจกิจการและ

สภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการต้องการกระบวนการเก็บข้อมูล 

อย่างต่อเนื่ องเป็นปัจจุบันและวิเคราะห์ข้อมูลตลอดช่วงการตรวจสอบ การท าความเข้าใจช่วยให้ 

ผู้ สอบบัญชีสามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ ระดับงบการเงินและระดับรายการ เพื่ อใช้เป็นพื้ นฐานในการออกแบบ และการน าไปใช้

เพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ จ านวนและ

ความหลากหลายของรายการธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินช่วยก าหนดลักษณะและขอบเขตของ 

การควบคุมที่ อาจมีอยู่ในกิจการ การท าความเข้าใจว่าเคร่ืองมือทางการเงินได้ถูกติดตามและ 

ควบคุมอย่างไร ช่วยให้ผู้สอบบัญชีก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ในภาคผนวกได้อธบิายการควบคุมที่ มีอยู่ในกจิการ ที่ มีปริมาณเคร่ืองมือทางการเงินจ านวนมาก 

 
17 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 ย่อหน้า 18 (ข) ก าหนดให้ผู้สอบบญัชีที่ รับผิดชอบงานต้องพอใจว่ากลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบได้รับ

ค าปรึกษาอย่างเหมาะสมในการปฏบิัตงิานระหว่างการตรวจสอบ ทั้งภายในกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบและระหว่างกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ

และผู้อื่ นในระดับที่ เหมาะสมภายในส านักงานและภายนอกส านักงาน 
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การท าความเขา้ใจลกัษณะ หนา้ทีแ่ละกิจกรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

82 ในกิจการขนาดใหญ่ หน่วยงานตรวจสอบภายในท างานเพื่ อช่วยให้ผู้บริหารอาวุโสและผู้มีหน้าที่ ใน 

การก ากับดูแล สามารถสอบทานและประเมินการควบคุมของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ 

ทางการเงิน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจช่วยระบุความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ความรู้ และ 

ความเชี่ ยวชาญของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการท าความเข้าใจและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ

ส าหรับการให้ความเชื่ อมั่นต่อผู้ บริหารและผู้ มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลของกิจการในเร่ืองการใช้

เคร่ืองมือทางการเงิน โดยทั่วไปจะแตกต่างจากความต้องการของหน่วยงานอื่ นที่ จ าเป็นต้องใช้ใน 

การประกอบธุรกิจ ขึ้ นอยู่กับว่าการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความรู้ และ 

ความเชี่ ยวชาญ และครอบคลุมกิจกรรมที่ เกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการ รวมถึง

ความสามารถและเป้าหมายของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อใช้เป็นข้อพิจารณาของผู้สอบบัญชีใน

การก าหนดว่าหน่วยตรวจสอบภายในจะเป็นส่วนหนึ่ งในภาพรวมของแผนงานตรวจสอบและกลยุทธ์

การตรวจสอบหรือไม่ 

83 ส่วนงานที่ งานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจมีส่วนเกี่ ยวข้อง18 

• การพัฒนาภาพรวมทั่วไปของขอบเขตการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ

ของผู้บริหาร 

• ประเมินความมีประสทิธผิลของกจิกรรมเกี่ ยวกบัการควบคุมเคร่ืองมือทางการเงิน 

• ประเมินระบบที่ เกี่ ยวเนื่ องกบักจิกรรมเกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน  

• ประเมินว่าความเสี่ ยงใหม่ที่ เกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินได้รับการพิจารณา ประเมินและจัดการ 

การท าความเขา้ใจวธีิของผูบ้ริหารทีใ่ชใ้นการประเมินมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน 

84 ความรับผิดชอบของผู้บริหารส าหรับการจัดท างบการเงิน รวมถึง การน าแม่บทการรายงานทาง

การเงินมาใช้ส าหรับการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน มาตราฐานการสอบบัญชี รหัส 540 

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องท าความเข้าใจว่าผู้บริหารประมาณการทางบัญชีอย่างไรและข้อมูลที่ ใช้ใน

การประเมินมูลค่ามีที่ มาจากที่ ใด19 วิธีการที่ ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าได้เลือกวิธีการประเมิน

มูลค่าที่ เหมาะสม และระดับของหลักฐานที่ มีอยู่ เพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม 

กิจการต้องพัฒนาวิธีการประเมินมูลค่า เพื่ อวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่ งต้อง

พิจารณาข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในตลาดที่ มีอยู่  ความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ ยวกับการประเมินมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินจะช่วยให้กิจการระบุและประเมินว่าข้อมูลในตลาดที่ เหมือนกนัหรือเคร่ืองมือที่

คล้ายคลึงกนันั้นควรน ามารวมเข้าไปในวิธกีารประเมนิมูลค่า 

 
18 งานตรวจสอบโดยหน่วยงาน เช่น หน่วยงานบริหารความเสี่ ยง หน่วยงานสอบทานแบบจ าลอง และควบคุมผลิตภัณฑ ์อาจมีส่วนเกี่ ยวข้อง 

19 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้าที่  8 (ค) 
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กำรประเมินและกำรตอบสนองต่อควำมเสีย่งของกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั 

ขอ้พิจารณาทัว่ไปทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมือทางการเงิน 

85 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 54020 อธิบายเกี่ ยวกับระดับความไม่แน่นอนของประมาณการที่

กระทบต่อความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญจากการประมาณการ

ทางบัญชี การใช้เคร่ืองมือทางการเงินที่ ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น เคร่ืองมือทางการเงินที่ มีระดับของ

ความไม่แน่นอน และความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคตที่ สูงนั้น อาจเป็นสาเหตุให้เพิ่ ม 

ความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ือง 

การประเมินมูลค่า ปัจจัยอื่ นที่ กระทบความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเ ป็น

สาระส าคัญ รวมถึง 

• ปริมาณของเคร่ืองมือทางการเงินที่ กจิการมี 

• ลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน ว่าเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวรวมเคร่ืองมือทางการเงินอื่ น

หรือไม่ 

• ลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ปัจจยัความเสีย่งจากการทุจริต21 

86 แรงจูงใจในการท าทุจริตในการรายงานทางการเงินโดยพนักงานอาจเกิดขึ้ น เมื่ อค่าตอบแทนที่

พนักงานได้ขึ้ นอยู่กับผลตอบแทนที่ ได้รับจากการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน การท าความเข้าใจใน

นโยบาย ผลตอบแทนของกิจการที่ พนักงานได้กับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ และสิ่ งจูงใจที่ อาจเกิดขึ้น

ส าหรับผู้บริหารและผู้ค้า ซึ่ งส าคัญในการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริต 

87 ปัจจัยทางตลาดเงินที่ ซับซ้อนอาจส่งผลให้เพิ่ มผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงานจนเข้าไป 

มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริต ในการป้องกันผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่ อปกปิด

การทุจริตและความผิดพลาดของผู้บริหารหรือพนักงาน เพื่ อหลีกเล่ียงการปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่

วางไว้ สภาพคล่องและข้อจ ากดัของการกู้ ยืม หรือเพื่ อหลีกเลี่ ยง การรายงานผลขาดทุน ตัวอย่างเช่น 

ในเวลาที่ ตลาดผันผวน ผลขาดทุนที่ ไม่ได้คาดไว้อาจเกิดจากความผันผวนของราคาในตลาด จาก

การลดลงของราคาสินทรัพย์ที่ ไม่ได้คาดไว้ จากการตัดสินใจซื้อขายที่ ผิดพลาด หรือจากเหตุผลอื่ น 

นอกจากนี้ ปัญหาด้านการเงินอาจสร้างความกดดันให้กับผู้บริหาร เกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ ธุรกิจจะ

ล้มละลาย 

88 การใช้สินทรัพย์ในทางที่ ไม่เหมาะสมและการจัดท ารายงานทางการเงินที่ ทุจริต มักเกิดจากการถูก

แทรกแซงการควบคุม อาจส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการน าการควบคุมไปปฏิบัติ  ซึ่ งอาจ

รวมถึงการถูกแทรกแซง การควบคุมข้อมูล ข้อสมมติฐานและข้อมูลรายละเอียดของกระบวนการ 

 
20   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้าที่  2 

21   ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีเกีย่วกบัการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับ

ข้อก าหนดและแนวทางปฏบิัติเกี่ ยวกบัการพิจารณาปัจจัยความเสื่ องจากการทุจริต 
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การควบคุมที่ อาจท าให้เกิดการปกปิดผลขาดทุนหรือถูกขโมย ตัวอย่างเช่น ความซับซ้อนของ

เง่ือนไขทางตลาดอาจเพิ่ มความกดดัน ที่ จะปกปิดหรือการหักกลบรายการที่ จะท าให้ล้างผลขาดทุน 

การประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ 

89 การประเมินของผู้ สอบบัญชีในการระบุความเสี่ ยงระดับรายการของความเสี่ ยงที่ ระบุไว้ตาม 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) รวมถึงการประเมินการออกแบบการควบคุมภายใน 

และการน าการควบคุมภายในไปปฏิบัติ ได้ให้แนวทางการพิจารณาวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมส าหรับ

การออกแบบการควบคุมและการปฏิบัติงานเกี่ ยวกับการตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 330 รวมถึงวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระและการทดสอบการควบคุม  ซึ่ งหลักการ

นี้ อาจท าให้ผู้ สอบบัญชีได้รับความเข้าใจเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ 

รวมถึง สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ ดีและหน้าที่ การควบคุมความเสี่ ยง ขนาดและความซับซ้อนของ

การด าเนินงานของกจิการ และรวมถึงประเมินความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญของผู้สอบบัญชี รวมถึงความคาดหวังว่าการควบคุมนั้นมีประสิทธภิาพ 

90 การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของผู้สอบบัญชีใน

ระดับประเภทของรายการอาจเปล่ียนแปลงในระหว่างตรวจสอบเมื่ อได้ รับข้อมูลเพิ่ มเติม  

การเตรียมพร้อมระหว่างการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น เมื่ อตรวจทานการบันทึกหรือเอกสาร อาจช่วย

ผู้สอบบัญชีในการระบุการจัดท า หรือข้อมูลอื่ น ซึ่ งยืนยันความมีอยู่จริงของเคร่ืองมือทางการเงินที่

ผู้บริหารยังไม่เคยระบุมาก่อนหรือยังไม่เคยเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชี การบันทึกและเอกสารที่ เกี่ ยวเนื่ อง 

เช่น 

• รายงานการประชุมของผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล  

• ใบแจ้งหนี้จากที่ ปรึกษาของกจิการ และจดหมายโต้ตอบกบัที่ ปรึกษาของกจิการ 

ปัจจยัเพื่อการพิจารณาในการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ และการทดสอบความมีประสิทธิผลของ 

การปฏิบติัตามการควบคมุ 

91 ความคาดหวังว่าความมีประสิทธิผลของการน าการควบคุมไปปฏิบัติอาจเป็นเร่ืองปกติเมื่ อสถาบัน

การเงินมีการควบคุมที่ ดี ดังนั้น การทดสอบการควบคุมจึงเป็นวิธีตรวจสอบที่ มีประสิทธิผลใน 

การได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เมื่ อกจิการมีหน่วยงานที่ ท าธุรกรรมเพื่ อค้าเกดิขึ้น การตรวจสอบ

เนื้ อหาสาระเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถให้หลักฐานการตรวจสอบที่ เหมาะสมในการตรวจสอบ 

เนื่ องจากจ านวนของสญัญาและความแตกต่างของระบบงานที่ ใช้ อย่างไรกต็าม การทดสอบการควบคุม

อย่างเดียวยังถือว่าไม่เพียงพอ เนื่ องจากมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ก าหนดให้ ผู้สอบบัญชี

ออกแบบและปฏิบัติงานตรวจสอบเนื้ อหาสาระส าหรับแต่ละประเภทของรายการที่ มีสาระส าคัญ 

ยอดคงเหลือทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน22 

 
22 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ย่อหน้าที่  18    
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92 กิจการที่ มีรายการการซื้ อขายปริมาณมากและมีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินอาจต้องมีการควบคุมที่  

มีความซับซ้อนและมีหน่วยงานบริหารความเสี่ ยงที่ มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีควรทดสอบ

การควบคุมเพื่ อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกบั 

• การเกดิขึ้นจริง ความครบถ้วน ความถูกต้อง และการตัดยอดของรายการ  

• ความมีอยู่จริง สทิธแิละภาระผูกพัน และความครบถ้วนของยอดคงเหลือทางบัญชี 

93 ในกจิการที่ มีรายการเคร่ืองมือทางการเงินค่อนข้างน้อย 

• ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลอาจมีความเข้าใจอย่างจ ากัดเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทาง

การเงินและผลกระทบที่ มีต่อธุรกจิ 

• กิจการอาจมีเคร่ืองมือทางการเงินเพียงบางชนิดที่ มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี

ผลกระทบเกี่ ยวเนื่ องกนั 

• ไม่น่าจะมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ ซับซ้อน (เช่น การควบคุมที่ อธิบายในภาคผนวกอาจ

ไม่เกดิขึ้นในกจิการ) 

• ผู้บริหารอาจใช้ข้อมูลราคาที่ ได้จากการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกเพื่ อประเมินมูลค่า

เคร่ืองมือ  

• การควบคุมการใช้ข้อมูลราคาที่ ได้จากการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกอาจซับซ้อนน้อยกว่า 

94 เมื่ อกิจการมีรายการที่ เกี่ ยวเนื่ องกับเคร่ืองมือทางการเงินค่อนข้างน้อยจะเป็นเร่ืองง่ายส าหรับ 

ผู้สอบบัญชีที่ จะเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการในการใช้เคร่ืองมือทางการเงินและลักษณะของเคร่ืองมือ

เหล่านั้น ในกรณีดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการสอบบัญชีส่วนใหญ่คาดว่าจะได้มาจากการตรวจสอบ

เนื้ อหาสาระ ผู้สอบบัญชีอาจตรวจสอบบัญชี ณ วันสิ้นปี และหนังสือยืนยันยอดจากบุคคลที่ สามจะให้

หลักฐานที่ เกี่ ยวข้องกบั ความครบถ้วน ถูกต้องและความมีตัวตนของรายการได้  

95 ในการตัดสินใจเกี่ ยวกับลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตการทดสอบการควบคุม ผู้สอบบัญชีควร

พจิารณาปัจจัยดังต่อไปนี้  

• ลักษณะ ความถี่  และปริมาณรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

• ความเข้มแขง็ของระบบการควบคุมภายใน ซึ่ งรวมถงึการพิจาณาว่าการควบคุมได้ถูกออกแบบ

ให้ตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับปริมาณรายการเคร่ืองมือทางการเงินของกจิการและ

พิจาณาว่ามกีารก ากบัดูแลที่ เกี่ ยวข้องกบักจิกรรมเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการหรือไม่ 

• ความส าคัญของการควบคุมเฉพาะเร่ืองกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยรวมและ

กระบวนการที่ กิจการวางไว้ รวมถึง ความซับซ้อนของระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่ อสนับสนุน

รายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

• การติดตามผลการควบคุมและระบุข้อบกพร่องในวิธกีารควบคุมเหล่านั้น 
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• เร่ืองที่ การควบคุมต้องการป้องกัน ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้วิจารณญาน 

เมื่ อเปรียบเทียบกับการควบคุมที่ ครอบคลุมข้อมูลสนับสนุน  การทดสอบการตรวจสอบเนื้ อหา

สาระอาจมีประสทิธผิลมากกว่าการเชื่ อมั่นในการควบคุมที่ เกี่ ยวข้องกบัการใช้วิจารณญาน 

• ความรู้ความสามารถของบุคคลากรที่ เกี่ ยวข้องกับกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 

กิจการมีบุคคลากรที่ มีความสามารถเพียงพอหรือไม่ ซึ่ งรวมถึงช่วงเวลาวิกฤตและมี

ความสามารถที่ จะก าหนดและตรวจสอบมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินที่ มี 

• ความถี่ ของการปฏบิัติตามกจิกรรมการควบคุมเหล่านั้น 

• ระดับความแม่นย าของการควบคุมภายในที่ ต้องการให้ประสบผลส าเรจ็ 

• หลักฐานที่ เกี่ ยวกบัการปฏบิัติตามกจิกรรมการควบคุม  

• ช่วงเวลาที่ มีรายการเคร่ืองมือทางการเงินที่ ส าคัญ ยกตัวอย่างเช่น อาจเป็นไปได้ที่ รายการ

เหล่านั้นจะเกดิใกล้สิ้นปี  

วธีิการตรวจสอบเน้ือหาสาระ 

96 การออกแบบวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระรวมถึงเร่ืองที่ ต้องพิจารณา   

• การวิเคราะห์เปรียบเทียบ23 การวิเคราะห์เปรียบเทียบของผู้สอบบัญชีสามารถใช้เป็นวิธีการ

ประเมินความเสี่ ยงที่ มีประสิทธิผลเพื่ อให้ข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับการด าเนินธุรกิจของ

กจิการ แต่วิธีการเหล่านั้นอาจไม่มปีระสทิธผิลเท่ากบัวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระถ้าใช้วิธกีาร

วิเคราะห์เปรียบเทียบเพียงอย่างเดียว ที่ เป็นเช่นนี้ เพราะว่าความซับซ้อนที่ สัมพันธ์กันของ 

ตัวแปรในการประเมินมูลค่า บ่อยคร้ังซ่อนเร่ืองที่ ผิดปกติอื่ นๆ ที่ อาจเกดิขึ้นได้  

• รายการที่ ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า รายการทางการเงินหลายรายการบางคร้ังได้ตกลงกันระหว่าง

กจิการกับคู่สญัญา (เป็นที่ ทราบกนัทั่วไปว่า “การซื้อขายนอกตลาด” หรือ “OTC”) ขอบเขต

ของรายการเคร่ืองมือทางการเงินที่ ไม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจ าและอยู่นอกเหนือกิจกรรมปกติของ

กิจการ วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระอาจให้ผลที่ มีประสิทธิภาพมากที่ สุดในการวางแผนการ

ตรวจสอบ ยกตัวอย่างเช่น เมื่ อรายการเคร่ืองมือทางการเงินไม่ได้ถูกท าเป็นประจ า  

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีส าหรับความเสี่ ยงที่ พบ รวมถึงการออกแบบ และวิธีตรวจสอบ

ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ที่ กจิการอาจไม่มีประสบการณ์ในเร่ืองนี้  

• ความพร้อมของหลักฐาน ตัวอย่างเช่น เมื่ อกิจการใช้การก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก 

หลักฐานที่ เกี่ ยวข้องกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้อาจไม่มีในกจิการ 

 
23   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) ย่อหน้าที่  6 (ข) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ ท าในการประเมิน

ความเสี่ ยงอาจช่วยในการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ เพื่ อเป็นข้อมูลส าหรับ 

การออกแบบและการน าวิธีที่ ตอบสนองต่อความเสี่ ยงไปปฏิบัติ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 การวิเคราห์เปรียบเทียบ ย่อหน้าที่  6 

ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่ อช่วยในการสรุปผลโดยรวม การวิเคราะห์เปรียบเทียบอาจน ามาใช้ในขั้นตอนอื่ นๆ 

ของการตรวจสอบ 
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• วิธีการตรวจสอบที่ ใช้ในการตรวจสอบส่วนอื่ น ๆ  วิธีการตรวจสอบที่ ใช้ในการตรวจสอบส่วนอื่ น

ของงบการเงิน อาจให้หลักฐานเกี่ ยวกับความครบถ้วนของรายการเคร่ืองมือทางการเงิน วิธีการนี้

รวมถึงการทดสอบการรับเงินหรือจ่ายเงินภายหลัง และการตรวจสอบหนี้สนิที่ ไม่ได้บันทกึ  

• วิธีการเลือกตัวอย่างส าหรับทดสอบ ในบางกรณี  เคร่ืองมือทางการเงินที่ ครอบครองอยู่  

จะประกอบไปด้วยเคร่ืองมือที่ มีความซับซ้อนและความเสี่ ยงที่ หลากหลาย ในกรณีนี้  จ าเป็นต้อง

ใช้ดุลยพินิจในการเลือกตัวอย่าง 

97 ตัวอย่าง การตอบสนองต่อความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญของ

หลักทรัพยท์ี่ มีสนิทรัพย์ค า้ประกนั ผู้สอบบัญชีอาจต้องพิจารณาใช้วิธตีรวจสอบบางอย่าง ดังต่อไปนี้   

• การตรวจสอบเอกสารสัญญาเพื่ อท าความเข้าใจเง่ือนไขของหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ค า้ประกัน

และสทิธขิองผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละประเภท 

• สอบถามเกี่ ยวกบักระบวนการประมาณการกระแสเงินสดของฝ่ายบริหาร 

• ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐาน เช่น อัตราการจ่ายช าระล่วงหน้า อตัราการผิด

นัดและขาดทุนหลังจากการบังคับดดี  

• การท าความเข้าใจวิธทีี่ ใช้ก าหนดสทิธใินกระแสเงินสดตามล าดับขั้น 

• การเปรียบเทยีบผลการวัดมูลค่ายุติธรรมกบัมูลค่าของหลักทรัพย์อื่ น ๆ ที่ มีการค า้ประกนัและ

เง่ือนไขที่ เหมือนกนั 

• การทดสอบการค านวณใหม่  

การทดสอบเพือ่บรรลุสองวตัถปุระสงค์ 

98 ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของการทดสอบการควบคุมจะแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

ยอดคงเหลือ แต่อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่า ถ้าได้ใช้วิธีการตรวจสอบทั้งสองในเวลาเดียวกัน 

ตัวอย่างเช่น 

• การปฏิบัติงานตรวจสอบการทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบยอดคงเหลือโดยใช้ 

รายการเดียวกัน (ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบว่าสัญญาที่ ลงนามแล้วได้ เก็บรักษาและ

รายละเอยีดของเคร่ืองมือทางการเงินได้ถูกรวบรวมในใบสรุป) หรือ   

• การทดสอบการควบคุมในกระบวนการการประมาณมูลค่าของผู้บริหาร   

ช่วงเวลาการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี 24 

99 ภายหลังจากประเมินความเสี่ ยงของเคร่ืองมือทางการเงิน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจะก าหนด

ระยะเวลาของการทดสอบการควบคุมและวิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระที่ ได้วางแผนไว้แล้ว ระยะเวลา

ของแผนการตรวจสอบขึ้ นอยู่กับจ านวนของปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงความถี่ ของการปฏิบัติการควบคุม 

ความมีสาระส าคัญของกิจกรรมที่ ถูกควบคุมและความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวกับการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

 
24   ย่อหน้าที่  11 -12  และ 22-23 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 ก าหนดข้อก าหนดเมื่ อผู้ สอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ระหว่างกาลและอธิบายหลักฐานการสอบบัญชีที่ สามารถใช้ได้   
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100 ในขณะที่ เร่ืองที่ จ าเป็นในการใช้วิธีการตรวจสอบที่ เกี่ ยวกับการประเมินมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลใน

งบการเงิน ณ วันสิ้นปี วิธกีารตรวจสอบที่ เกี่ ยวกับค ารับรองอื่ น เช่น ความครบถ้วน และความมีอยู่จริง 

จะมีประโยชน์เมื่ อถูกตรวจสอบในระหว่างงวด ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบการควบคุมอาจถูกใช้ใน

ระหว่างงวดส าหรับรายการที่ เกิดขึ้นเป็นประจ า เช่น การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ และการอนุมัติ

ผลิตภัณฑใ์หม่ และอาจเป็นประโยชน์มากถ้าได้ทดสอบการปฏบิัติตามการควบคุมส าหรับการอนุมัติ

ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยรวบรวมหลักฐานตามระดับการอนุมัติรายการส าหรับตราสารการเงินใหม่ใน 

งวดระหว่างกาล  

101 ผู้ สอบบัญชีอาจทดสอบบางอย่างส าหรับแบบจ าลองในงวดระหว่างกาล ยกตัวอย่างเช่น การ

เปรียบเทียบผลลัพท์ที่ ได้จากแบบจ าลองกับรายการในตลาด  วิธีการตรวจสอบระหว่างกาลอื่ นๆ ที่

อาจท าได้ส าหรับตราสารกับข้อมูลที่ สังเกตได้จะถูกตรวจสอบความสมเหตุสมผลเกี่ ยวกับการก าหนด

ราคาจากบุคคลภายนอก  

102 การใช้คุลยพินิจที่ ส าคัญส่วนใหญ่จะถูกทดสอบใกล้วันสิ้นปี หรือ ณ วันสิ้นปี 

• การประเมินมูลค่าสามารถเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญในเวลาสั้นๆ ท าให้ยากที่ จะ

เปรียบเทยีบและกระทบยอดของงวดระหว่างกาลกบัข้อมูล ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

• กจิการอาจท ารายการเคร่ืองมือทางการเงินเป็นปริมาณมากขึ้นในช่วงระหว่างกาลและสิ้นปี 

• อาจมกีารปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไปโดยบุคคลภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  

• อาจมีการท ารายการที่ ไม่ได้เกดิขึ้นเป็นประจ าในช่วงสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

วิธีการตรวจสอบที่เกี ่ยวขอ้งกับความครบถว้น ความถูกต้อง ความมีอยู่จริง เกิดขึ้ นจริง และสิทธิและ 

ภาระผกูพนั 

103 วิธีการตรวจสอบหลายวิธีของผู้ สอบบัญชีสามารถใช้ตอบสนองสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ได้ 

ตัวอย่างเช่น วิธีการตรวจสอบที่ ตอบสนองต่อความมีอยู่จริงของยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด จะสามารถ

ตอบสนองรายการแต่ละประเภทที่ เกิดขึ้ นจริง และยังอาจช่วยในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ 

การตัดยอดได้ เพราะเคร่ืองมือทางการเงินเกิดจากสัญญาตามกฎหมาย และด้วยการตรวจสอบ 

ความถูกต้องของการบันทึกรายการ ผู้สอบบัญชีจึงสามารถตรวจสอบความมีอยู่จริง และรวบรวม

หลักฐานเพื่ อสนับสนุนสิ่ งที่ เกิดขึ้ นและสิทธิและภาระผูกพันที่ ผู้ บริหารได้ให้การรับรองไว้ใน 

เวลาเดียวกนั และยืนยันว่ารายการได้ถูกบันทกึในงวดบัญชีที่ ถูกต้อง 
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104 วิธกีารตรวจสอบหลายวิธีนั้นอาจสามารถให้หลักฐานเพื่ อสนับสนุนเรื่ องความครบถ้วน ความถูกต้อง

และความมีอยู่จริงที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ รวมถึง 

• การขอค ายืนยัน25  จากบุคคลภายนอกส าหรับบัญชีธนาคาร รายการค้า และรายการทรัพย์สิน 

สามารถท าได้โดยการขอค ายืนยันโดยตรงกับคู่สัญญา (รวมถึงการใช้หนังสือยืนยันยอด

ธนาคาร) โดยที่ หนังสือตอบกลับได้ถูกส่งมายังผู้สอบบัญชีโดยตรง  อีกทางเลือกหนึ่ ง ข้อมูล

เหล่านี้ อาจได้รับจากระบบงานของคู่สัญญาผ่านทางการป้อนข้อมูล หากเป็นเช่นนั้น ผู้ สอบ

บัญชีอาจพิจารณาประเมินความน่าเชื่ อถือของหลักฐานจากการยืนยัน โดยการประเมินการ

ควบคุมเพื่ อป้องกนัการดัดแปลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่ ใช้จัดส่งหนังสือยืนยัน ถ้าไม่ได้

รับหนังสือยืนยัน ผู้สอบบัญชีอาจจะได้รับหลักฐานจากการสอบทานสัญญาและทดสอบการ

ควบคุมต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง  อย่างไรก็ตาม หนังสือยืนยันยอดจากภายนอก บ่อยคร้ังไม่

สามารถให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอเกี่ ยวกับมูลค่าที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ แต่

อาจช่วยในการพิจารณาสญัญาประกอบอื่ นๆ  

• การสอบทานรายงานกระทบยอดหรือการป้อนข้อมูลที่ ได้รับจากผู้ดูแลทรัพย์สิน กบัรายการที่

บันทกึโดยกิจการอาจจ าเป็นต้องประเมินการควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์และกระบวนการ

กระทบยอดอัตโนมัติและการประเมินว่ารายการกระทบยอดต่าง ๆ ได้ถูกท าความเข้าใจและ

แก้ไขอย่างเหมาะสม 

• การสอบทานรายการปรับปรุงบัญชีและการควบคุมการบันทึกบัญชีของรายการปรับปรุงนั้น 

อาจจะช่วยให้ ตัวอย่างเช่น  

O การพิจารณาว่ารายการปรับปรุงท าโดยพนักงานที่ ไม่ได้รับอนุญาตให้ท าได้ 

O การพิจารณารายการปรับปรุงที่ ผิดปกติหรือไม่เหมาะสมในช่วงสิ้นงวด ชึ่ งอาจเกี่ ยวข้อง

กบัความเสี่ ยงจากการทุจริต  

• การอ่านแต่ละสัญญาและการสอบทานการจัดท าเอกสารหลักฐานสนับสนุนของรายการที่

เกี่ ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินของกจิการ รวมถึงบันทกึทางบัญชี ซ่ึงเป็นการพิสจูน์ความมี

อยู่จริง สิทธิ และภาระผูกพัน ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชีอาจอ่านแต่ละสัญญาที่ เกี่ ยวข้องกับ

เคร่ืองมือทางการเงิน  และสอบทานการจัดท าเอกสารหลักฐานสนับสนุน รวมถึงรายการ

ลงบัญชีที่ จัดท า ณ วันที่ ท าสัญญา และอาจสอบทานรายการลงบัญชีที่ จัดท าหลังวันที่ ใน 

งบการเงินเพื่ อพิสูจน์การประเมินมูลค่า การปฏิบัติเช่นนี้ เพื่ อให้ผู้สอบบัญชีประเมินว่า บัญชี

ได้ระบุและสะท้อนความซับซ้อนที่ สืบเนื่ องจากรายการอย่างครบถ้วนหรือไม่ ข้อตกลงทาง

กฎหมายและความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องจ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากผู้เชื่ ยวชาญเพื่ อรับรองว่า

สทิธมิีอยู่จริง 

 
25   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 การขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอก เกี่ ยวข้องกับการใช้วิธีการขอค ายืนยันจากบุคคลภายนอกของ 

ผู้สอบบัญชีเพื่ อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 และมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี ดู the Staff Audit Practice Alert, Emerging Practice Issues Regarding the Use of External Confirmations 

in an Audit of Financial Statements, issued in November 2009 
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• การทดสอบการควบคุม ตัวอย่างเช่น การปฏบิัติตามการควบคุมซ า้  

• การสอบทานระบบการจัดการข้อร้องเรียนของกิจการ รายการที่ ไม่ได้บันทึกอาจท าให้กิจการ

ไม่ได้ช าระเงินแก่คู่สญัญา ซึ่ งอาจตรวจพบโดยการสอบทานข้อร้องเรียนที่ ได้รับ 

•  การสอบทานข้อตกลงหลักเพื่ ออนุญาตให้มีการหักกลบ เพื่ อระบุเคร่ืองมือทางการเงินที่ ไม่ได้

บันทกึ 

105 วิธีการเหล่านี้ ส าคัญต่อเคร่ืองมือทางการเงินบางชนิดโดยเฉพาะ เช่น อนุพันธ์ทางการเงิน หรือการ

รับประกัน เพราะว่าเคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้นอาจไม่ได้มีเงินลงทุนเร่ิมแรกสูง ซ่ึงหมายความว่า 

เป็นการยากที่ จะระบุความมีอยู่จริงของเคร่ืองมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น อนุพันธ์ทางการเงินแฝง

มักจะรวมอยู่ในเคร่ืองมือที่ มิใช่เคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่ งอาจไม่ได้รวมไว้ในวิธตีรวจสอบการยืนยันยอด 

กำรประเมินมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ขอ้ก าหนดของรายงานทางการเงิน 

106 แม่บทการน าเสนอข้อมูลที่ ถูกต้องตามที่ ควรตามรายงานทางการเงิน ปกติใช้ล าดับขั้นมูลค่ายุติธรรม 

ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและมาตรฐานการบัญชี

ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปกติแล้วหมายความว่า ปริมาณและรายละเอียดของการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินที่ ก าหนดจะเพิ่ มขึ้น เมื่ อระดับความไม่แน่นอนของการวัดค่าเพิ่ มขึ้น ความแตกต่าง

ระหว่างระดับในล าดับขั้นอาจต้องใช้ดุลยพินิจ 

107  ผู้สอบบัญชีอาจใช้ประโยชน์จากการท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเคร่ืองมือทางการเงินกับ

ล าดับขั้นมูลค่ายุติธรรม โดยทั่วไปแล้ว ความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญและระดับของวิธีการตรวจสอบที่ ใช้จะเพิ่ มขึ้นเมื่ อระดับความไม่แน่นอนของการวัดค่า

เพิ่ มขึ้น การใช้ข้อมูลน าเข้าระดับ 3 และระดับ 2 บางส่วน จากล าดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมอาจช่วย

หาระดับความไม่แน่นอนของการวัดผล  ข้อมูลน าเข้าระดับ 2 มีหลายวิธีในการได้มาจนเข้าใกล้

ข้อมูลน าเข้าระดับ 3 ผู้สอบบัญชีอาจประเมินหลักฐานที่ มีอยู่และท าความเข้าใจทั้งล าดับขั้นของ

มูลค่ายุติธรรม และความเสี่ ยงของความล าเอียงของผู้บริหารในการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน

ในล าดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม 

108 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 54026 ผู้สอบบัญชีพิจารณานโยบายการประเมินมูลค่าของกิจการ

และวิธีการใช้ส าหรับข้อมูลและข้อสมมติในการประเมินมูลค่า ในหลายกรณี แม่บทการรายงานทาง

การเงินที่ เกี่ ยวข้องไม่ได้ก าหนดวิธีส าหรับการประเมินมูลค่า เมื่ อพบว่ามีกรณีนี้  ประเดน็ที่ ผู้สอบบัญชี

ต้องท าความเข้าใจคือ ผู้บริหารประเมินมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินอย่างไร ตัวอย่าง 

• ผู้บริหารมีนโยบายการประเมินมูลค่าอย่างเป็นทางการหรือไม่ หากมี เทคนิคการประเมิน

มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินที่ ใช้มีการบันทกึสอดคล้องตามนโยบายที่ ก าหนดหรือไม่ 

• แบบจ าลองใดที่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญสงูที่ สดุ 

 
26 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้าที่  8 (ค)   
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• ผู้บริหารพิจารณาความซับซ้อนของการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินอย่างไรเมื่ อเลือก

เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ เฉพาะเจาะจง 

• มีความเสี่ ยงของการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ สูงกว่าหรือไม่  

อันเนื่ องมาจากผู้บริหารพัฒนาแบบจ าลองภายในบริษัทเพื่ อใช้ประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทาง

การเงิน หรือแตกต่างจากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ ใช้โดยทั่วไปในการประเมินมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินที่ เฉพาะเจาะจงหรือไม่ 

• ผู้บริหารใช้แหล่งข้อมูลของการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกที่ มีอยู่แล้วหรือไม่ 

• ผู้ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาและการน าวิธีการประเมินมูลค่ามาใช้ มีทกัษะและความเชี่ ยวชาญที่

เหมาะสมหรือไม่ รวมถึงผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหารมีส่วนเกี่ ยวข้องด้วยหรือไม่  

• มีข้อบ่งชี้ของความล าเอยีงของผู้บริหารในการเลือกวิธกีารประเมินมูลค่าที่ จะน ามาใช้หรือไม่ 
 

การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข ้อมูลที่ขัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่เกี ่ยวขอ้งกับ 

การประเมินมูลค่า 

109 เมื่ อประเมินเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ ใช้โดยกิจการมีความเหมาะสมตามสถานการณ์หรือไม่และมี

การควบคุมวธิกีารประเมินมูลค่าหรือไม่ ปัจจัยที่ ต้องพิจารณาโดยผู้สอบบัญชีอาจประกอบด้วย 

• วิธีการประเมินมูลค่าเป็นวิธีที่ ผู้มีส่วนร่วมในตลาดอื่ นๆใช้กันโดยทั่วไปหรือไม่ และได้ถูก

พิสจูน์มาแล้วในอดีตว่าให้ประมาณการที่ เชื่ อถือได้ของราคาที่ ได้จากรายการในตลาด 

• วิธีการประเมินมูลค่าได้ด าเนินการตามที่ ต้องการหรือไม่ การออกแบบไม่มีข้อบกพร่อง

โดยเฉพาะภายใต้เง่ือนไขร้ายแรง วิธีการประเมินมูลค่าได้รับการตรวจสอบความสมเหตุสมผล

อย่างเที่ ยงธรรมหรือไม่ ข้อบ่งชี้ ข้อบกพร่องประกอบด้วย การเปล่ียนแปลงที่ ขัดแย้งกันเมื่ อ

เทยีบกบัข้อมูลอ้างองิ 

• วิธีการประเมินมูลค่าได้พิจารณาความเสี่ ยงสืบเนื่ องของเคร่ืองมือทางการเงินที่ ประเมินมูลค่า 

รวมถึงความน่าเชื่ อถือของคู่สัญญา และความเสี่ ยงเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินในกรณี

ของการประเมินมูลค่าหนี้สนิทางการเงิน หรือไม่  

• วิธีการประเมินมีการปรับมาตรฐานตามตลาดอย่างไร รวมถึงความอ่อนไหวของวิธีการ

ประเมินมูลค่าต่อการเปลี่ ยนแปลงของตัวแปร 

• ตัวแปรตลาดและข้อสมมติฐานที่ ใช้สอดคล้องกันหรือไม่ และเง่ือนไขใหม่แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ ยนแปลงในวิธกีารประเมินมูลค่า ตัวแปรตลาด หรือข้อสมมติฐานอื่ นที่ ใช้หรือไม่ 

• การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแสดงให้เห็นว่า การประเมินมูลค่า จะเปล่ียนแปลงอย่างมี

นัยส าคัญหากเปลี่ ยนแปลงข้อสมมติเพียงเลก็น้อยหรือปานกลาง หรือไม่ 

• โครงสร้างองค์กร เช่น การด ารงอยู่ของหน่วยงานภายในที่ รับผิดชอบด้านการพัฒนา

แบบจ าลองเพื่ อประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน โดยเฉพาะเมื่ อเกี่ ยวข้องกับข้อมูลน าเข้า
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ระดับ 3 ตัวอย่างเช่น หน้าที่ งานพัฒนาแบบจ าลองซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการตกลงเร่ืองการตั้งราคา 

มีความเป็นกลางน้อยกว่าหน้าที่ งานที่ แยกจากหน่วยงานที่ ท าธุรกรรม ทั้งระดับหน่วยงานและองค์กร 

• ความรู้ความสามารถและความเที่ ยงธรรมของผู้ที่ รับผิดชอบการพัฒนาและการน าเทคนิคการ

ประเมินมูลค่ามาใช้ รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริหารที่ เกี่ ยวข้องกับแบบจ าลองที่ อาจได้รับ

การพัฒนาใหม่ ผู้สอบบัญชี (หรือผู้ เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชี) อาจพัฒนาวิธีการประเมิน

มูลค่าวิธีหนึ่ งหรือมากกว่าหนึ่ งวิธีโดยอิสระ เพื่ อเปรียบเทียบผลลัพท์ที่ ได้กับผลลัพธ์จาก

วิธกีารประเมินที่ ผู้บริหารใช้ 

ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

110 กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของผู้สอบบัญชีอาจช่วยให้ผู้สอบบัญชีระบุความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ

อย่างหนึ่ งหรือมากกว่าที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน เมื่ อสถานการณ์อย่างใด

อย่างหนึ่ งต่อไปนี้ เกดิขึ้น 

• การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินมีความไม่แน่นอนสูง (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลน าเข้าที่ ไม่

สามารถสงัเกตได้27)  

• ขาดหลักฐานที่ เพียงพอเพื่ อสนับสนุนการประเมินมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินของผู้บริหาร 

• ผู้บริหารขาดความเข้าใจในเคร่ืองมือทางการเงินหรือ ขาดความช านาญที่ จ าเป็น และเหมาะสม

ต่อการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือเหล่านี้ อย่างเหมาะสม รวมถึงไม่สามารถก าหนดได้ว่าการ

ปรับปรุงการประเมินมูลค่ามีความจ าเป็นหรือไม่ 

• ผู้บริหารขาดความเข้าใจข้อก าหนดที่ ซับซ้อนในแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับ

การวัดผลและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่สามารถ

ตัดสนิใจในเร่ืองที่ ต้องใช้ข้อก าหนดเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

• ความมีนัยส าคัญของการปรับปรุงผลลัพธ์จากวิธีการประเมินมูลค่า เมื่ อแม่บทการรายงาน 

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องก าหนดหรืออนุญาตให้มกีารปรับปรุงนั้น 

111 ส าหรับประมาณการทางบัญชีที่ ท าให้ความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญเพิ่ มขึ้ น นอกจากวิธีการตรวจสอบ

เนื้อหาสาระอื่ นที่ ใช้ตามข้อก าหนดมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 แล้ว มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 54028 ยังก าหนดให้ผู้สอบบัญชีประเมินดังต่อไปนี้  

(ก) วิธีที่ ผู้บริหารพิจารณาข้อสมมติฐานหรือผลลัพธ์อื่ นที่ เป็นทางเลือก และเหตุผลที่ ปฏิเสธข้อ

สมมติและผลลัพธน์ั้น หรือวิธีที่ ผู้บริหารระบุความไม่แน่นอนของการวัดค่าในการตั้งประมาณ

การทางบัญชี 

 
27   เมื่ อผู้สอบบัญชีก าหนดว่าความไม่แน่นอนของประมาณการสงูสดุที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินที่ ซับซ้อน อาจส่งผล

ต่อความความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานตรวจสอบสอบเนี้อหาสาระและ

ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกี่ ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการทางบัญชี ดูมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 540 ย่อหน้าที่  11 15 และ 20 

28   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้าที่  15(ก)-(ข)   
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(ข) ข้อสมมติฐานที่ มีนัยส าคัญที่ ผู้บริหารใช้มีความสมเหตุสมผล และ 

(ค) เมื่ อเกี่ ยวข้องกับความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่ มีนัยส าคัญที่ ผู้บริหารใช้ หรือการน า

แม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม เจตนาของผู้ บริหารที่ จะ

ด าเนินตามแนวทางการปฏบิัติเฉพาะและความสามารถที่ จะปฏบิัติได้ 

112 เมื่ อตลาดไม่มีสภาพคล่อง การเปลี่ ยนแปลงในสถานการณ์อาจท าให้เปลี่ ยนวิธีการประเมินมูลค่าด้วย

ราคาตลาดเป็นการประเมินมูลค่าด้วยแบบจ าลอง หรืออาจเปล่ียนจากการใช้แบบจ าลองหนึ่ งไปเป็นอีก

แบบจ าลองหนึ่ ง การตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงของสภาวะตลาดอาจท าได้ยาก หากผู้บริหารไม่มี

นโยบายก่อนที่ จะเกิดการเปล่ียนแปลง ผู้ บริหารอาจไม่มีความเชี่ ยวชาญที่ จ าเป็นต่อการพัฒนา

แบบจ าลองในภาวะเร่งด่วนหรืออาจไม่ได้เลือกวิธีการประเมินมูลค่าที่ เหมาะสมตามสถานการณ์ แม้ว่า

เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ ใช้จะคงที่ แล้ว ผู้บริหารกยั็งจ าเป็นต้องทดสอบความเหมาะสมของเทคนิค

การประเมินมูลค่าและข้อสมมติฐานที่ ใช้ในการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินอย่างต่อเนื่ อง 

นอกจากนี้  เทคนิคการประเมินมูลค่าอาจถูกเลือกได้ทนัเวลาเมื่ อมีข้อมูลตลาดที่ สมเหตุสมผล แต่อาจ

ไม่ให้วิธกีารประเมินมูลค่าที่ สมเหตุสมผลเมื่ อเกดิแรงกดดันที่ ไม่ได้คาดการณ์ไว้ 

113 ข้อสงสัยต่อความล าเอียงของผู้บริหาร ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา เพิ่ มข้ึนตามความไม่แน่นอน

ของการประเมินมูลค่าและระดับความไม่แน่นอนของการวัดผล ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารอาจมีแนวโน้ม

ที่ จะเพิกเฉยต่อข้อสมมติฐานหรือข้อมูลตลาดที่ สามารถเก็บได้จากการสังเกตการณ์และใช้

แบบจ าลองที่ พัฒนาภายในขึ้ นเอง หากแบบจ าลองนั้นให้ผลลัพธ์ที่ น่าพอใจมากกว่า แม้จะไม่มี 

ความตั้งใจที่ จะทุจริต กอ็าจมีแรงจูงใจโดยธรรมชาติ ให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีอคติเพื่ อให้ได้

ผลลัพธ์น่าพอใจที่ สุดซึ่ งอาจเป็นแบบช่วงมากกว่าแบบจุด ซึ่ งสอดคล้องกับแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่ เกี่ ยวข้องมากกว่า การเปล่ียนวิธีการประเมินมูลค่าทุกงวดโดยไม่มีเหตุผลที่ ชัดเจนและ

เหมาะสมอาจเป็นข้อบ่งชี้ ของความล าเอียงของผู้บริหาร แม้ว่าบางกรณี ความล าเอียงของผู้บริหาร

จะแฝงอยู่ในการตัดสนิใจที่ ไม่เป็นกลางที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน หากมี

เจตนาที่ จะท าให้เข้าใจผิด ความล าเอยีงของผู้บริหารถือว่าทุจริต 

การพฒันาหลกัการตรวจสอบ 

114 ในการทดสอบวิธีการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินของผู้บริหาร และในการตอบสนองต่อ 

การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญตามที่ กล่าวใน

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 54029 ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามวิธีการต่อไปนี้ หนึ่ งวิธีหรือมากกว่า 

โดยพิจารณาลักษณะของประมาณการทางบัญชี 

(ก) ทดสอบวิธีที่ ผู้บริหารตั้งประมาณการทางบัญชีและข้อมูลที่ ใช้ในการตั้งประมาณการ (รวมถึง

วิธกีารประเมินมูลค่าที่ ใช้โดยกจิการในการประเมินมูลค่า)  

(ข) ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมการตั้งประมาณการทางบัญชี 

พร้อมกบัวิธกีารตรวจสอบเนื้อหาสาระที่ เหมาะสม 

 
29 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้าที่  12-14 
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(ค) คิดค่าประมาณการแบบจุดหรือแบบช่วงเพื่ อประเมินค่าประมาณการของผู้บริหาร 

(ง) พิจารณาว่า เหตุการณ์ที่ เกดิขึ้นจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีให้หลักฐานที่ เกี่ ยวข้องกับ

ประมาณการบัญชีหรือไม่ 

ผู้สอบบัญชีจ านวนมากพบว่า การผสมผสานการทดสอบวิธีประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินของ

ผู้บริหาร ข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินมูลค่า และการทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม 

การควบคุม เป็นวิธกีารตรวจสอบที่ มีประสทิธิผลและประสิทธภิาพ ขณะที่ เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ใน 

งบการเงินอาจให้หลักฐานบางอย่างเกี่ ยวกับการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ปัจจัยอื่ นอาจ

จ าเป็นต้องพิจารณาเพื่ อระบุการเปลี่ ยนแปลงของสภาพตลาดภายหลังวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน30 

ถ้าผู้สอบบัญชีไม่สามารถทดสอบวิธีการตั้งประมาณการของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจเลือกที่ จะคิด

ค่าประมาณการแบบจุดหรือแบบช่วง 

115 ตามที่ กล่าวในส่วนที่  1ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ผู้บริหารอาจ 

• ใช้ประโยชน์จากการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก 

• รวบรวมข้อมูลเพื่ อพัฒนาการประมาณการของตนเองโดยใช้หลายวิธกีาร รวมถึงแบบจ าลอง 

• ว่าจ้างผู้เชี่ ยวชาญในการประมาณการ 

ผู้บริหารอาจใช้หลายวิธเีหล่านี้ ด้วยกนั ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารมีกระบวนการตั้งราคาของตนเอง แต่ใช้

การก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกเพื่ อยืนยันมูลค่าของตน 

ขอ้พิจารณาในการตรวจสอบเมือ่ผูบ้ริหารใชก้ารก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก 

116 ผู้บริหารอาจใช้ประโยชน์จากการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก เช่น บริษัทที่ ให้บริการการตั้งราคา

หรือนายหน้าในการประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการ การท าความเข้าใจวิธีใช้ข้อมูล

ของผู้บริหารและวิธีการท างานของหน่วยงานที่ ให้บริการการตั้งราคาจะช่วยผู้ สอบบัญชีในการ

ก าหนดลักษณะและขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบที่ จ าเป็นได้ 

117 เร่ืองต่อไปนี้อาจเกี่ ยวข้องเมื่ อผู้บริหารใช้การก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก 

• ประเภทของการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก ราคาจากบุคคลภายนอกบางแหล่งมีข้อมูล

เกี่ ยวกับกระบวนการจ านวนมากที่ ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่ ให้บริการการตั้งราคา มักจะ

ให้ข้อมูลเกี่ ยวกับระเบียบวิธี ข้อสมมติ และข้อมูลที่ ใช้ประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

ทางฝั่งสนิทรัพย์ ในทางกลับกนั นายหน้ามักจะไม่ให้ข้อมูลเกี่ ยวกับข้อมูลน าเข้า และข้อสมมติ

ที่ ใช้ในการก าหนดราคา หรือให้อย่างจ ากดั 

• ลกัษณะปกติของขอ้มูลน าเขา้ทีใ่ชแ้ละความซับซอ้นของเทคนิคการประเมินมูลค่า ความเชื่ อถือได้

ของราคาที่ ได้จากการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเกบ็ข้อมูล

โดยการสังเกตการณ์ของข้อมูลน าเข้ารวมถึง ระดับของข้อมูลน าเข้า  (ในล าดับขั้นของมูลค่า

ยุติธรรม) และความซับซ้อนของระเบียบวิธีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่

 
30 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ให้ตัวอย่างปัจจยับางอย่างที่ อาจเกี่ ยวข้อง   
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เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ความเชื่ อถือได้ของราคาส าหรับการลงทุนในหุ้นทุนที่ มีการซื้ อขาย

ในตลาดซื้อขายคล่องจะมากกว่าราคาหุ้นกู้เอกชนที่ มีการซื้ อขายในตลาดซื้อง่ายขายคล่อง ซึ่ ง

ไม่ได้ซื้ อขายกัน ณ วันที่ วัดมูลค่า ซึ่ งเชื่ อถือได้มากกว่าหลักทรัพย์ที่ มีสินทรัพย์ค ้าประกัน 

ซึ่ งประเมินมูลค่าด้วยแบบจ าลองกระแสเงินสดคิดลด 

• ความน่าเชื ่อถือและประสบการณ์ของการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น  

การก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกอาจมีประสบการณ์ เกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

บางประเภทและเป็นที่ รู้ กันโดยทั่วไป แต่อาจไม่มีประสบการณ์กับ เคร่ืองมือทางการเงิน 

ชนิดอื่ น ประสบการณ์ที่ มีกับการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกในอดีตของผู้สอบบัญชีอาจ

เกี่ ยวข้องได้ในกรณีนี้  

• ความเทีย่งธรรมของก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น หากราคาที่ ผู้บริหารใช้มา

จากคู่สัญญาอย่างนายหน้า ซึ่ งขายเคร่ืองมือทางการเงินให้กับกิจการ หรือกิจการอื่ นที่ มี

ความสมัพันธใ์กล้ชิดกบักจิการที่ ตรวจสอบ ราคาอาจไม่มีความน่าเชื่ อถือ 

• การควบคุมการใชก้ารก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกของกิจการ ระดับของการควบคุม 

ของผู้บริหารที่ มีอยู่เพื่ อประเมินความเชื่ อถือได้ของราคาจากบุคคลภายนอก จะกระทบต่อ 

ความเชื่ อถือได้ของการวัดมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารอาจมีการควบคุมเพื่ อ 

○ สอบทานและอนุมัติการใช้การก าหนราคาจากบุคคลภายนอกรวมถึงพิจารณาชื่ อเสียง 

ประสบการณ์และความเที่ ยงธรรมของแหล่งข้อมูลราคาจากบุคคลภายนอก 

○ ก าหนดความครบถ้วน ความเกี่ ยวข้อง และความถูกต้องของราคาและข้อมูลที่ เกี่ ยว ข้อง

กบัราคา 

• การควบคุมการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก การควบคุมและกระบวนการประเมินมูลค่า

ส าหรับส่วนได้เสียประเภทสินทรัพย์ของผู้ สอบบัญชี ตัวอย่างเช่น การก าหนดราคาจาก

บุคคลภายนอกอาจมีการควบคุมที่ เข้มงวดในการประเมินราคา รวมถึง การใช้กระบวนการที่

เป็นระบบส าหรับลูกค้า ทั้งด้านซื้อและขาย เพื่ อเปรียบเทยีบกบัราคาที่ ได้จากการก าหนดราคา 

เมื่ อมีหลักฐานที่ เพียงพอ ซึ่ งอาจสามารถท าให้การก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกเป็นราคาที่

ถูกต้องมากขึ้นเพื่ อให้ใกล้เคียงกบัข้อมูลที่ มีอยู่ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาด  

118 วิธีที่ เป็นไปได้เพื่ อรวบรวมหลักฐานข้อมูลเกี่ ยวกับการก าหนดราคาของบุคคลภายนอก อาจรวมถึง

ต่อไปนี้  

• ส าหรับข้อมูลน าเข้าระดับ 1 เปรียบเทียบข้อมูลการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกกับราคา

ตลาดที่ สามารถสงัเกตได้ 

• การทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ ให้โดยการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก

เกี่ ยวกับการควบคุมการก าหนดราคาและกระบวนการ วิธกีารประเมินมูลค่า ข้อมูลน าเข้าและ

การตั้งสมมติฐานเหล่านั้น 
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• การทดสอบการจัดการการควบคุมที่ มีอยู่ในสถานที่ ที่ จะประเมินความน่าเชื่ อถือของข้อมูลจาก

การก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก 

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก เพื่ อท าความเข้าใจและทดสอบ

การควบคุมและกระบวนการ วิธีการประเมินมูลค่า ข้อมูลน าเข้า และการตั้งสมมติฐานที่ ใช้ใน

สนิทรัพย์แต่ละประเภทหรือเคร่ืองมือทางการเงินเฉพาะของดอกเบี้ย 

• ประเมินว่าราคาที่ ได้จากก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก สามารถเชื่ อถือได้กับราคาจากแหล่ง

การตั้งราคาอื่ น เช่น ประมาณการของกจิการหรือประมาณการของผู้สอบบัญชีเอง 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธกีารประเมินมูลค่า ข้อสมมติฐานและข้อมูลน าเข้า 

• พัฒนาประมาณการแบบช่วงหรือแบบจุดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินบางประเภทที่ มีการก าหนด

ราคาจากบุคคลภายนอกและประเมินว่าผลลัพธท์ี่ ได้อยู่ในช่วงที่ เหมาะสมในแต่ละประเภท 

• ได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีที่ ครอบคลุมการควบคุมเพื่ อความถูกต้องของราคา31 

119 ราคาที่ ได้รับจากหน่วยงานการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกหลายๆแห่ง อาจให้ข้อมูลที่ เป็น

ประโยชน์เกี่ ยวกับความไม่แน่นอนของการวัดค่า ความหลากหลายของราคาอาจแสดงให้เห็นความ

ไม่แน่นอนในการวัดค่าสูง และอาจแสดงให้เห็นว่าเคร่ืองมือทางการเงินมีความอ่อนไหวต่อการ

เปลี่ ยนแปลงเลก็น้อยในข้อมูลและข้อสมมติฐาน  ช่วงแคบอาจแสดงความไม่แน่นอนของการวัดค่าที่

ต ่ากว่าและอาจแสดงว่ามีความอ่อนไหวน้อยต่อการเปล่ียนแปลงในข้อมูลและข้อสมมติฐาน แม้ว่า

การได้รับราคาจากหลายแหล่งที่ มาอาจเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่ อพิจารณาเคร่ืองมือทาง

การเงินที่ มีข้อมูลใน ระดับที่  2 หรือ ระดับที่  3 ของล าดับขั้นมูลค่ายุติธรรม แต่การได้รับราคาจาก

หลายแหล่งที่ มาไม่น่าจะเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ เป็นเพราะ 

(ก) ข้อมูลราคาจากหลายแหล่งอาจใช้แหล่งการก าหนดราคาที่ เหมือนกนั 

(ข) การท าความเข้าใจข้อมูลน าเข้าที่ หน่วยงานก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกใช้ในการก าหนด

ราคาอาจมีความจ าเป็นเพื่ อจัดหมวดหมู่เคร่ืองมือทางการเงินในล าดับขั้นมูลค่ายุติธรรม 

120 ในบางสถานการณ์ผู้สอบบัญชีอาจไม่สามารถท าความเข้าใจในกระบวนการที่ ใช้ในการก าหนดราคา

รวมทั้งวิธกีารควบคุมกระบวนการการก าหนดราคาที่ เชื่ อถือได้ หรืออาจไม่สามารถเข้าถึงแบบจ าลอง 

รวมทั้งข้อสมมติฐานและปัจจัยอื่ น ๆ ที่ ใช้ ในกรณีเช่นนี้  ผู้สอบบัญชีอาจตัดสินใจที่ จะด าเนินการ

เพื่ อพัฒนาประมาณการแบบจุดหรือช่วงที่ จะประเมินประมาณการแบบจุดของผู้ บริหารใน 

การตอบสนองความเสี่ ยงที่ ได้ประเมินไว้ 

 

 

 
31   หน่วยงานบริการก าหนดราคาบางแห่ง อาจให้รายงานส าหรับผู้ ใช้ข้อมูล เพื่ ออธิบายการควบคุมที่ ใช้เพื่ อให้ข้อมูลราคา นั้นคือ รายงานที่ ท า

ขึ้นตามมาตรฐานงานที่ ให้ความเชื่ อมั่น รหัส 3402 รายงานทีใ่หค้วามเชือ่มั่นต่อการควบคุมขององค์กรทีใ่หบ้ริการ ผู้บริหารอาจร้องขอและ

ผู้สอบบัญชีอาจได้รับรายงาน รายงานดังกล่าวท าขึ้นเพื่ อท าความเข้าใจว่าข้อมูลราคาที่ ท าขึ้นและประเมินว่าการควบคุมในหน่วยงานบริการ

ก าหนดราคาสามารถเชื่ อถือได้หรือไม่ 
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ขอ้พิจารณาในการตรวจสอบเมือ่ผูบ้ริหารประมาณการมูลค่ายุติธรรมโดยใชแ้บบจ าลอง 

121 ย่อหน้าที่  13 วรรค (ข) ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีทดสอบ

กระบวนการของผู้บริหารในการจัดท าประมาณการทางบัญชี การประเมินวิธีการที่ ใช้วัดมูลค่ามี 

ความเหมาะสมในสถานการณ์และข้อสมมติฐานที่ ผู้บริหารใช้มีความเหมาะสมในแง่ของวัตถุประสงค์

ของการวัดมูลค่าตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่ ใช้บังคับ 

122 ไม่ว่าผู้บริหารได้ใช้การก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก หรือก าลังด าเนินการประเมินด้วยตัวเอง 

แบบจ าลองนี้ มักจะใช้กับเคร่ืองมือทางการเงินโดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่ อใช้ข้อมูลน าเข้าในระดับที่  2 

และระดับที่  3 ของล าดับขั้นมูลค่ายุติธรรม ในการก าหนดระยะเวลา ลักษณะและขอบเขต วิธีการ

ตรวจสอบสูตรค านวณของผู้ สอบบัญชี อาจพิจารณาข้อสมมติฐาน วิธีการและข้อมูลที่ ใช้ใน

แบบจ าลอง เมื่ อพิจารณาเคร่ืองมือทางการเงินที่ ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ผู้ที่ ใช้ข้อมูลน าเข้าระดับ 3  

การทดสอบทั้งสามประเภทอาจเป็นแหล่งที่ มีประโยชน์ของหลักฐานการสอบบัญชี อย่างไรกต็าม 

เมื่ อแบบจ าลองมีทั้งง่ายและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เช่น การค านวณราคาพันธบัตรบางอย่าง 

หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจากการมุ่งเน้นสมมติฐานและข้อมูลที่ ใช้ในแบบจ าลอง อาจเป็น

หลักฐานที่ มีประโยชน์มากกว่า 

123 การทดสอบแบบจ าลองสามารถท าได้โดยสองวิธหีลัก 

(ก) ผู้ สอบบัญชีสามารถทดสอบแบบจ าลองของผู้ บริหารโดยพิจารณาความเหมาะสมของ

แบบจ าลองที่ ผู้บริหารใช้ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานและข้อมูลที่ ใช้และความถูกต้อง

ทางคณิตศาสตร์ หรือ 

(ข) ผู้สอบบัญชีสามารถพัฒนาประมาณการของตัวเองและจากนั้นเปรียบเทยีบการประเมินมูลค่า

ของผู้สอบบัญชีกบัของกจิการ 

124  เมื่ อการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินขึ้นอยู่กับข้อมูลน าเข้าที่ ไม่สามารถสังเกตได้ (นั่นคือ

ระดับ 3) เร่ืองที่ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารสนับสนุนสิ่ งต่อไปนี้อย่างไร 

• การระบุและลักษณะของผู้มีส่วนร่วมในตลาดที่ เกี่ ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

• วิธกีารก าหนดการรับรู้ เมื่ อเร่ิมแรกของข้อมูลที่ ไม่สามารถสงัเกตได้  

• การปรับเปล่ียนข้อสมมติฐานของตัวเองเพื่ อสะท้อนให้เหน็ถึงมุมมองการใช้ข้อสมมติฐานของ

ผู้มีส่วนร่วมในตลาด  

• ข้อมูลที่ ดีที่ สดุที่ มีอยู่ในสถานการณ์นั้น ได้ถูกน ามารวม  

• ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหมาะสม ข้อสมมติฐานของผู้บริหารได้ถูกเปรียบเทียบกับรายการที่

คล้ายคลึงกนัอย่างไร 

• การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจ าลองเมื่ อมีการใช้ปัจจัยที่ ไม่สามารถสังเกตได้และไม่ว่า

จะท ารายการปรับปรุงหรือไม่ เพื่ อพิจารณาความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่า 
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125 นอกจากนี้  ความรู้ในอุตสาหกรรมของผู้สอบบัญชี ความรู้ เกี่ ยวกบัแนวโน้มการตลาด ความเข้าใจของ

การประเมินมูลค่าของหน่วยงานอื่ นๆ (โดยค านึงถึงการรักษาความลับ) และอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ

ตัวชี้ วัดราคาเป็นตัวบอกว่าการทดสอบการประเมินมูลค่าของผู้สอบบัญชีและการพิจารณาการประเมิน

มูลค่าโดยรวมสมเหตุสมผลหรือไม่ หากการประเมินมูลค่าดูเหมือนจะรุนแรงหรือระมัดระวัง 

มากเกนิไปอย่างสม า่เสมอ อาจเป็นตัวชี้ วัดความมีอคตขิองผู้บริหาร 

126 เมื่ อขาดหลักฐานภายนอกที่ สามารถสังเกตได้  เป็นสิ่ งส าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงว่าผู้ มีหน้าที่ ใน 

การก ากับดูแลที่ ได้รับแต่งตั้งจ าเป็นต้องเข้าใจความคิดของผู้บริหาร ในการประเมินมูลค่า และ

หลักฐานที่ ใช้สนับสนุนการประเมินมูลค่าเหล่านี้  ในกรณีเช่นนี้  ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องประเมินว่า

ได้มีการสอบทานอย่างละเอียดและมีการพิจารณาประเด็น รวมทั้งเอกสารใดๆ ในทุกระดับ 

การจัดการที่ เหมาะสมภายในองค์กร รวมทั้งผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

127 เมื่ อตลาดกลายเป็นไม่เคล่ือนไหว หรือไม่มีที่ ตั้งหรือมีข้อมูลน าเข้าที่ ไม่สามารถสงัเกตได้ การประเมิน

มูลค่าของผู้บริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจมากขึ้ น และตรวจสอบได้น้อยและเป็นผลให้อาจเชื่ อถือได้

น้อย ในกรณีดังกล่าวผู้ สอบบัญชีอาจต้องตรวจสอบแบบจ าลอง โดยการทดสอบประสิทธิภาพ 

การควบคุมของกิจการ ร่วมกับการประเมินการออกแบบและการด าเนินการของแบบจ าลอง  

การทดสอบข้อสมมติฐานและข้อมูลที่ ใช้ในแบบจ าลองและเปรียบเทยีบผลลัพธ์ที่ ได้กับประมาณการ

แบบจุดหรือแบบช่วงที่ พัฒนาโดยผู้สอบบัญชีหรือการก าหนดราคาของบุคคลภายนอก32 

128 มีแนวโน้มว่าในการทดสอบข้อมูลน าเข้าที่ กจิการใช้ในการประเมินมูลค่า33 ตัวอย่างเช่น ข้อมูลน าเข้า

ดังกล่าวมีการแบ่งประเภทในล าดับขั้นมูลค่ายุติธรรม ผู้สอบบัญชียังจะต้องได้รับหลักฐานเพื่ อ

สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ จ าเป็นตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น 

วิธีการตรวจสอบเนื้ อหาสาระของผู้สอบบัญชีเพื่ อประเมินว่าข้อมูลน าเข้าที่ น าไปใช้ในการประเมิน

มูลค่าของกิจการ (เป็นข้อมูลน าเข้า ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3) มีความเหมาะสมและทดสอบ

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของกิจการ มีความเกี่ ยวข้องกับการประเมินผลของผู้สอบบัญชี ว่าได้

เปิดเผยข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ ควร 

ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ ผู้บริหารใช้ 

129 สมมติฐานที่ ใช้ในแบบจ าลองอาจถือว่ามีนัยส าคัญ ถ้าการเปล่ียนแปลงอย่างสมเหตุสมผลใน

สมมติฐานมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน34 ผู้บริหารอาจ

พิจารณาทางเลือกของข้อสมมติฐานหรือผลลัพธ์โดยการด าเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

การขยายขอบเขตที่ เกี่ ยวข้องกบัสมมติฐานที่ มีอิทธิพลขึ้นอยู่กับระดับของความไม่แน่นอนในการวัด

มูลค่าและอาจท าให้ผู้สอบบัญชีสรุปว่ามีความเสี่ ยงที่ มีสาระส าคัญ เช่น ในกรณีของข้อมูลน าเข้าระดับ 3 

 
32   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้าที่  13(ง) อธิบายข้อก าหนดเมื่ อผู้สอบบัญชีพัฒนาช่วงเพื่ อประเมินการประมาณการแบบจุด

ของผู้บริหาร เทคนิคการประเมินมูลค่าพัฒนาโดยบุคคลภายนอกหรือใช้โดยผู้สอบบัญชี อาจมีบางสถานการณ์ต้องใช้ผู้ เชี่ ยวชาญของ 

ผู้สอบบัญชีซ่ึงต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 620 

33   ดูตัวอย่าง ย่อหน้าที่  15 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ส าหรับข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินข้อสมมติของผู้บริหารที่

เกี่ ยวกบัความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคญั 

34   ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้าที่  ก107   
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130 วธิกีารตรวจสอบข้อสมมติฐานของผู้บริหาร รวมถึงข้อมูลน าเข้าที่ ใช้ในแบบจ าลองการประเมินมูลค่า 

ควรประเมินเร่ืองต่อไปนี้  

• ผู้บริหารได้น าข้อมูลปัจจัยทางตลาดไปใช้ในการก าหนดข้อสมมติฐานหรือไม่ อย่างไร 

เนื่ องจากจะเป็นการเหมาะสมมากกว่าที่ จะใช้ข้อมูลน าเข้าที่ สังเกตได้ให้มาก และลดการใช้

ข้อมูลน าเข้าที่ สงัเกตไม่ได้ 

• ข้อสมมติฐานของผู้บริหารนั้นสอดคล้องกับสภาพการณ์ในตลาด และลักษณะของสินทรัพย์

ทางการเงินหรือหนี้สนิทางการเงินหรือไม่ 

• แหล่งที่ มาของข้อมูลทางตลาดที่ น ามาจัดท าข้อสมมติฐานนั้นมีความสอดคล้องกันและน่าเชื่ อถือ 

หรือไม่ และผู้ บริหารมีการเลือกข้อสมมติฐานอย่างไรจากหลายข้อสมมติฐานที่ มีความ

แตกต่างกนัที่ ใช้โดยผู้ซื้อขายในตลาดต่างรายกนั 

• การวิเคราะห์ความอ่อนไหวชี้ ให้เห็นว่าการประเมินมูลค่าจะเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  

โดยที่ ข้อสมมติฐานนั้นมีการเปลี่ ยนเปลงเพียงเลก็น้อยหรือปานกลางหรือไม่ 

ดูย่อหน้า ก77 ถึง ก83 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ส าหรับความเข้าใจเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับ

การประเมินข้อสมมติของผู้บริหาร 

131 การพิจารณาของผู้สอบบัญชีถึงการประเมินของผู้บริหารเกี่ ยวกับอนาคต ควรเป็นไปตามข้อมูลที่ มีอยู่ 

ณ วันที่ มีการประเมิน เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นภายหลังวันที่ ในงบการเงินอาจก่อให้เกดิผลที่ ไม่สอดคล้อง

กบัการประเมินที่ มีความสมเหตุสมผลอยู่แล้ว ณ วันที่ มีการประเมิน 

132 อตัราคิดลดที่ ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันสามารถปรับเปล่ียนได้ในบางกรณีหากมีสถานการณ์ที่ มี

ความไม่แน่นอนเกิดขึ้ นในการประเมินมูลค่า ซึ่ งจะดีกว่าการปรับเปล่ียนข้อสมมติฐาน ใน

สถานการณ์ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีควรให้ความส าคัญต่ออัตราคิดลด โดยการเปรียบเทียบกับอัตรา

ดอกเบี้ ยของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่ คล้ายคลึงกัน หรือการค านวณอัตราดอกเบี้ ย

จากแบบจ าลองที่ สร้างขึ้นเองอย่างเป็นอสิระ 

ขอ้พิจารณาในการตรวจสอบเมือ่กิจการใชผู้เ้ชีย่วชาญของผูบ้ริหาร 

133 ตามที่ ได้กล่าวไว้ในส่วนที่  1 ผู้บริหารอาจจ้างผู้ เชี่ ยวชาญในการประเมินราคาเพื่ อประเมินราคา

หลักทรัพย์บางประเภทหรือทั้งหมด ผู้เชี่ ยวชาญดังกล่าวอาจเป็นนายหน้า วาณิชธนากร ผู้ให้บริการ

ด้านการประเมินราคา หรือ กจิการที่ ให้บริการด้านการประเมินมูลค่าเฉพาะเรื่ อง 

134 ย่อหน้าที่  8 ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 กล่าวถึงข้อก าหนดที่ ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตาม

ในการประเมินผลงานของผู้เชี่ ยวชาญที่ ว่าจ้างโดยผู้บริหาร โดยขอบเขตและวิธกีารประเมินนั้นขึ้นอยู่

กับความมีนัยส าคัญของผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญที่ มีต่อวัตถุประสงค์การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

การประเมินความเหมาะสมของผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญนั้นจะช่วยผู้สอบบัญชีประเมินว่าราคาหรือ 

มูลค่าที่ ได้จากผู้ เชี่ ยวชาญนั้นให้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ ยวกับการประเมินมูลค่าที่ เพียงพอ 

เหมาะสมหรือไม่ ตัวอย่างของวิธกีารตรวจสอบที่ ผู้สอบบัญชีควรปฏบิัติ มีดังต่อไปนี้  
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• ประเมินความสามารถ ศักยภาพ และวัตถุประสงค์ของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น 

ความสัมพันธ์กับกิจการ ชื่ อเสียงของผู้ เชี่ ยวชาญ และความเป็นที่ รู้ จักในอุตสาหกรรม 

ประสบการณ์ในการประเมินผลิตภัณฑ์บางรายการ และความเข้าใจในแม่บทการรายงานทาง

การเงินที่ เกี่ ยวข้องกบัการประเมินมูลค่า 

• ท าความเข้าใจในผลงานของผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น การประเมินความเหมาะสม

ของวิธีการประเมินมูลค่าที่ ผู้ เชี่ ยวชาญใช้ และปัจจัยทางตลาดและข้อสมมติฐานส าคัญที่ ใช้

ประกอบการประเมินมูลค่า 

• ประเมินความเหมาะสมของการใช้ผลงานของผู้เชี่ ยวชาญเป็นหลักฐานการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี

ควรให้ความเหมาะสมต่อผลงานของผู้ เชี่ ยวชาญในระดับของแต่ละเคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินบางรายการ ผู้สอบบัญชีอาจจ าเป็นต้องใช้การค านวณมูลค่าอย่างเป็นอิสระ 

หรือใช้ข้อมูลและข้อสมมตฐิานที่ แตกต่างจากรายการอื่ นในการประเมินมูลค่า แล้วเปรียบเทยีบ

มูลค่าที่ ประเมินได้กับมูลค่าที่ ค านวณโดยผู้ เชี่ ยวชาญของกิจการ (ดูย่อหน้า 136-137 ใน 

การจัดท าประมาณการแบบจุด หรือ แบบช่วง) 

• วิธกีารตรวจสอบอื่ น อาจประกอบด้วย  

O จัดท าข้อสมมติฐานที่ แตกต่าง เพื่ อให้ได้ข้อสมมติฐานจากแบบจ าลองอื่ น แล้วพิจารณา

ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่ ได้มาดังกล่าว 

O เปรียบเทียบประมาณการแบบจุดของผู้บริหารกับประมาณการแบบจุดที่ ผู้สอบบัญชี

ค านวณได้ เพื่ อพิจารณาว่าประมาณการของผู้บริหารนั้นสงูไปหรือต า่ไป 

135 ผู้ เชี่ ยวชาญอาจก าหนดข้อสมมติฐานที่ จะช่วยผู้บริหารในการประมาณการมูลค่าของเคร่ืองมือทาง

การเงิน ข้อสมมติฐานดังกล่าวจะถือเป็นข้อสมมติฐานของผู้บริหารที่ ผู้ สอบบัญชีต้องพิจารณา

เช่นเดียวกบัการพิจารณาข้อสมมติฐานอื่ นของผู้บริหาร 

การจดัท าประมาณการแบบจุด หรือ ประมาณการแบบช่วง 

136 ผู้สอบบัญชีอาจพัฒนาเทคนิค วิธีการประเมินมูลค่าและปรับเปล่ียนข้อมูลน าเข้าและข้อสมมติฐานที่

ใช้ในการประเมินเพื่ อค านวณหาประมาณการแบบช่วงที่ จะใช้พิจารณาความสมเหตุสมผลของ 

การประเมินของผู้บริหาร ย่อหน้าที่  106 และ 135 ของค าอธบิายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้  อาจจะช่วย

ผู้สอบบัญชีในการก าหนดประมาณการแบบจุดหรือแบบช่วง ตามที่ กล่าวไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 54035 ถ้าผู้สอบบัญชีใช้ข้อสมมติฐานที่ แตกต่างจากข้อสมมติฐานที่ ผู้บริหารใช้ ผู้สอบบัญชีควร

ต้องท าความเข้าใจวิธีการและข้อสมมติฐานของผู้บริหารอย่างเพียงพอ เพื่ อที่ จะพิจารณาถึงผล

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างการประเมินของผู้สอบบัญชีกับของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอาจใช้

ผู้เชี่ ยวชาญของผู้สอบบัญชีเพื่ อประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินของผู้บริหาร 

 
35 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้าที่  13(ค)   
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137 ในบางกรณี ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่าไม่สามารถได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอเหมาะสมใน

การท าความเข้าใจข้อสมมติฐานและวิธีการของผู้บริหาร เช่น เมื่ อการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอก

ใช้แบบจ าลองหรือซอฟท์แวร์ที่ กิจการพัฒนาขึ้ นเองภายใน โดยที่ ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับอนุญาตให้

เข้าถึงแบบจ าลองหรือข้อมูลดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว จึงท า ให้ผู้ สอบบัญชีไม่สามารถได้ รับ 

หลักฐานการตรวจสอบที่ เพียงพอเหมาะสม และผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่ น เช่น 

การก าหนดประมาณการแบบจุดหรือแบบช่วง ในการตอบสนองกับความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญเกี่ ยวกับประมาณการแบบจุดหรือแบบช่วงของผู้บริหาร36  

ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 70537 ได้กล่าวถึงความหมายของการที่ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถ 

ได้มาซึ่ งหลักฐานการตรวจสอบที่ เพียงพอเหมาะสม 

กำรแสดงรำยกำรและเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

138 ความรับผิดชอบของผู้บริหารนั้นรวมถึงการจัดท างบการเงิน ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่ เกี่ ยวข้อง38 มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

ที่ สามารถท าให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบของกิจกรรมเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน  

ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนอันเกี่ ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว ความส าคัญของ

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ เกี่ ยวกับหลักการวัดมูลค่านั้นจะมีมากขึ้ น เนื่ องจากความไม่แน่นอน

เกี่ ยวกบัการประเมินมูลค่านั้นเพิ่ มมากขึ้น ซึ่ งอาจเป็นผลมาจากระดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม 

139 ในการรับรองว่างบการเงินนั้นจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ผู้บริหาร

ต้องยืนยันสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินขององค์ประกอบต่าง ๆ ในงบการเงินโดยปริยายหรือโดยชัดเจน สิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้ 

การรับรองไว้เกี่ ยวกบัการการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนั้นประกอบไปด้วย 

(1) การเกิดขึ้นและสิทธิและภาระผูกพัน การเปิดเผยเหตุการณ์ รายการ และเหตุการณ์อื่ นๆ ที่

เกดิขึ้นและเกี่ ยวข้องกบักจิการ 

(2) ความครบถ้วน รายการที่ ควรเปิดเผยในงบการเงิน ได้เปิดเผยในงบการเงินอย่างครบถ้วน 

(3) การจัดประเภทและความเข้าใจได้ ข้อมูลทางการเงินได้แสดงรายการและอธิบายอย่างเหมาะสม 

และเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างชัดเจน 

(4) ความถูกต้องและการประเมินมูลค่า  ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่ นเปิดเผยอย่างถูกต้อง

ตามที่ ควรและในจ านวนที่ เหมาะสม 

วิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนั้นได้ถูกออกแบบ

ให้สอดคล้องกบัสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ข้างต้น 

 

 
36 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้าที่   13(ง) 

37 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 การแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไปในรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

38 ดู มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200  ย่อหน้าที่  4 และ ก2 
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วธีิปฏิบติัทีเ่กีย่วกบัการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัเครือ่งมือทางการเงินในงบการเงิน 

140 ส่วนที่ ส าคัญเกี่ ยวกับการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้  

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับประมาณการ  

ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนที่ เกี่ ยวข้องกับการอธิบายสินทรัพย์ หนี้ สิน รายไ ด้และ

ค่าใช้จ่าย ผู้ สอบบัญชีต้องให้ความส าคัญแก่การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกี่ ยวกับการ

วิเคราะห์ความเสี่ ยงและการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซึ่ งข้อมูลที่ ได้มาในช่วงการประเมิน 

ความเสี่ ยงของการตรวจสอบอาจให้หลักฐานที่ ผู้สอบบัญชีสามารถใช้สรุปว่าการเปิดเผย 

ข้อมูลในงบการเงินนั้นสอดคล้องกับข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

ตัวอย่างของข้อมูลดังกล่าว อาจเป็นดังต่อไปนี้  

○ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกิจการเกี่ ยวกับการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงนโยบาย

การบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง 

○ แม่บทการควบคุมภายในของกิจการในการบริหารจัดการความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวกับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

○ ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนเกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

• ข้อมูลที่ ได้อาจมาจากระบบที่ นอกเหนือจากระบบการรายงานทางการเงินตามปกติ เช่น ระบบ

ความเสี่ ยง ตัวอย่างของวิธีการที่ ผู้ สอบบัญชีอาจเลือกปฏิบัติเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยง 

เกี่ ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ ผู้ สอบบัญชีประเมินไว้ ประกอบด้วยการตรวจสอบ

ต่อไปนี้  

O กระบวนการในการได้มาซึ่ งข้อมูลที่ จะเปิดเผย  

O  ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของการควบคุมภายในเกี่ ยวกับการจัดท าข้อมูลที่

เปิดเผยในงบการเงิน 

• ในกรณีที่ เคร่ืองมือทางการเงินมีความเสี่ ยงที่ เป็นสาระส าคัญ39 ถึงแม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้น

จะเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีอาจสรุปว่าการเปิดเผยข้อมูล 

ในงบการเงินเกี่ ยวกับประมาณการความไม่แน่นอนนั้นไม่เพียงพอ ตามสถานการณ์หรือความ

เป็นจริงที่ เกี่ ยวข้อง ดังนี้  งบการเงินอาจไม่ได้แสดงรายการโดยถูกต้อง มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 705 ให้แนวทางเกี่ ยวกับการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ในสถานการณ์ที่ ผู้สอบบัญชี

เชื่ อว่าการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินโดยผู้บริหารนั้นไม่เพียงพอหรือท าให้เข้าใจผิด 

 

 
39   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้าที่  20 ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีต้องประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ 

ความไม่แน่นอนของประมาณการในงบการเงินให้สอดคล้องกบัแม่บทการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ส าหรับประมาณการทางบัญชีที่

ก่อให้เกดิความเสี่ ยงที่ เป็นนัยส าคัญ 
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• ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนั้นครบถ้วนและสามารถเข้าใจได้

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดควรรวมไว้ในงบการเงิน (หรือรายงานแนบ) 

แต่อาจไม่เพียงพอให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจฐานะทางการเงินหรืออาจไม่เพียงพอในการเปิดเผย

ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่ อให้ภาพรวมเกี่ ยวกับจ านวนเงินที่ บันทึกในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น 

ถึงแม้ว่ากิจการจะมีการเปิดเผยเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ความอ่อนไหว การเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินดังกล่าวนั้นอาจไม่ได้อธบิายอย่างพียงพอเร่ืองความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนที่ อาจ

เกิดขึ้ นจากการเปล่ียนแปลงเกี่ ยวกับประมาณการ ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ นจากข้อตกลง

เกี่ ยวกับการกู้ ยืม เง่ือนไขหลักประกันในการกู้ ยืม และสภาพคล่องของกิจการ มาตรฐานการ

สอบบัญชี รหัส 26040 ให้แนวทางและข้อก าหนดเกี่ ยวกับการสื่ อสารกับผู้ที่ มีหน้าที่ ในการ

ก ากับดูแล รวมถึงความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับข้อมูลเชิงคุณภาพ วิธีปฏิบัติทางบัญชี 

นโยบายบัญชี ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของกจิการ 

141 ข้อพิจารณาเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการแสดงรายการในงบการเงิน เช่น การจัดประเภทรายการ

ระยะสั้นและระยะยาว การตรวจสอบเนื้ อหาสาระเกี่ ยวกับ เคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่ งสัมพันธ์กับ 

การประเมินผลของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกบัการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูล 

ขอ้พิจำรณำอื่นที่เกีย่วกบักำรตรวจสอบ 

หนงัสือรบัรอง 

142 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหนังสือรับรองจากผู้บริหารและ

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล(ตามความเหมาะสม) ว่าข้อสมมติฐานในการจัดท าประมาณการ 

ทางบัญชีนั้ นมีความสมเหตุสมผลหรือไม่41 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 58042 ก าหนดว่า 

นอกเหนือจากหนังสือรับรองดังกล่าว หากผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นที่ จะต้อง

ได้รับหนังสือรับรองฉบับหนึ่ งหรือหลายฉบับ เพื่ อใช้สนับสนุนหลักฐานสอบบัญชีอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับ

งบการเงินหรือสิ่ งที่ ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เฉพาะเร่ืองหนึ่ งหรือหลายเร่ืองในงบการเงิน ผู้สอบบัญชี

ต้องขอหนังสือรับรองอื่ นดังกล่าว  หนังสือรับรองที่ จะสนับสนุนหลักฐานการตรวจสอบอื่ นเกี่ ยวกับ

เคร่ืองมือทางการเงิน อาจรวมถึงรายการต่อไปนี้  ซึ่ งขึ้ นอยู่กับปริมาณและระดับความซับซ้อนของ

กจิกรรมเกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

• วัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่ เกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น เคร่ืองมือทางการเงิน

ใช้ส าหรับการป้องกนัความเสี่ ยง การบริหารสนิทรัพย์และหนี้สนิ หรือ เพื่ อการลงทุน 

 
40   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 การสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล 
41   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ย่อหน้าที่  22 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 หนงัสือรบัรอง ย่อหน้าที่  4 ระบุว่าหนังสอืรับรองจาก

ผู้บริหารไม่ได้ให้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมในเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องอย่างเพียงพอ ถ้าผู้ สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซ่ึงหลักฐานที่  

เหมาะสมอย่างเพียงพอ อาจเป็นการจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อหน้ารายงานของผู้ สอบบัญชี (ดู  มาตรฐาน 

การสอบบัญชี รหัส 705 การแสดงความเห็นแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไปในรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต) 

42   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 ย่อหน้าที่  13   
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• การรับรองส าหรับความเหมาะสมของการแสดงรายการในงบการเงิน ตัวอย่างเช่น การบันทกึ

รายการเกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นการขายหรือรายการจัดหาเงิน 

• การรับรองส าหรับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน

ตัวอย่างเช่น 

○ แสดงการบันทกึรายการเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมด  

○ ตราสารอนุพันธแ์ฝงทั้งหมดได้รับการพิจารณาอย่างครบถ้วน 

• รายการทุกรายการที่ เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามราคาตลาดหรือไม่ 

• เนื้อหาและเงื่ อนไขของรายการ 

• ความเหมาะสมของการประเมินมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน 

• มีข้อตกลงอื่ นที่ อาจเกี่ ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินหรือไม่ 

• กจิการมีการท าสญัญาขายสทิธอิย่างเป็นลายลักษณ์อกัษรหรือไม่ 

• ความตั้งใจและความสามารถของผู้บริหารในการกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ ง43  

• เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงินอาจท าให้ต้องมีการเปล่ียนแปลงการประเมินมูลค่าและ

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินหรือไม่ 

การติดต่อสือ่สารกบัผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูลและอื่นๆ 

143 เนื่ องจากการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินนั้นอาจมีความไม่แน่นอนมาเกี่ ยวข้อง ซ่ึงอาจมี

ความเสี่ ยงที่ เป็นสาระส าคัญ ซึ่ งอาจกระทบกับงบการเงินที่ อาจอยู่ในความสนใจของผู้ที่ มีหน้าที่ ใน

การก ากับดูแล ผู้สอบบัญชีควรติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกบัลักษณะและผลกระทบของข้อสมมติฐานส าคัญ

ที่ ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ความล าเอียงที่ อาจเกิดขึ้นในการก าหนดข้อสมมติฐาน และความมี

สาระส าคัญของรายการที่ ประเมินมูลค่ายุติธรรมต่องบการเงินโดยรวม นอกจากนี้  ความจ าเป็นที่ ต้อง

มีการควบคุมที่ เหมาะสม ครอบคลุมถึงข้อผูกมัดจากการท าสัญญาเคร่ืองมือทางการเงินและ

กระบวนการวัดมูลค่าภายหลัง นั้นอาจส่งผลต่อความจ าเป็นที่ ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสื่ อสารกับ 

ผู้ที่ มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

144 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการติดต่อสื่ อสารกับ

ผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแลเกี่ ยวกบัการตรวจสอบงบการเงิน เร่ืองที่ ควรติดต่อสื่ อสารมีดังต่อไปนี้  

• การขาดความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ ยวกับลักษณะหรือขอบเขตของกิจกรรมเกี่ ยวกับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน หรือ ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกบักจิกรรมดังกล่าว 

• ข้อบกพร่องที่ ส าคัญในการออกแบบหรือปฏิบัติงานของระบบการควบคุม หรือ การจัดการ

ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกบักจิกรรมเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินของกจิการที่ ผู้สอบบัญชีระบุได้

ในระหว่างการตรวจสอบ44 

 
43   ย่อหน้าที่  ก80 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ให้ตัวอย่างเกี่ ยวกบัวิธิปฏบิัติที่ อาจเหมาะสมในแต่สถานการณ์ 

44   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 เร่ือง การสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลและผู้บริหารของกิจการ 

ได้ก าหนดข้อก าหนดและให้แนวทางปฏิบัติเพื่ อสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้บริหาร และสื่ อสารข้อบกพร่องที่ มี

นัยส าคัญของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล และยังได้อธิบายว่าข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอาจพบในระหว่าง

ที่ ผู้สอบบัญชีประเมินความเสี่ ยงตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 หรือช่วงใดกไ็ด้ของระยะเวลาการสอบบัญชี 
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• อุปสรรคส าคัญที่ เกิดขึ้นเมื่ อรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบให้เพียงพอเกี่ ยวกับการประเมิน

มูลค่าโดยผู้บริหารหรือผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร เช่น ถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจวิธกีารประเมินมูลค่า  

ข้อสมมติฐานและข้อมูลที่ ผู้ เชี่ ยวชาญของผู้บริหารใช้ โดยที่ ข้อมูลเหล่านั้นผู้ เชี่ ยวชาญของ

ผู้บริหารยังไม่พร้อมให้ผู้สอบบัญชี 

• ดุลยพินิจที่ แตกต่างกันอย่างเป็นสาระส าคัญเกี่ ยวกับการประเมินมูลค่าระหว่างผู้สอบบัญชี

และผู้บริหารหรือผู้เชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

• ผลกระทบที่ อาจเกดิขึ้นต่องบการเงินของกิจการ ดังนั้น ความเสี่ ยงที่ เกิดจากการแสดงข้อมูลที่

ผิดจากข้อเทจ็จริงอย่างมีสาระส าคัญ โอกาสเสี่ ยงอื่ น และการก าหนดค่าของเคร่ืองมือทาง

การเงิน จะต้องเปิดเผยไว้ในงบการเงินด้วย 

• ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับความเหมาะสมของวิธีการทางบัญชี และการแสดง

รายการเคร่ืองมือทางการเงินในงบการเงิน 

• มุมมองของผู้สอบบัญชีเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถือของวิธีปฏิบัติทางบัญชีและรายงานทางการเงิน

เกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินของกจิการ หรือ 

• การขาดนโยบายที่ ละเอียดและชัดเจนเกี่ ยวกับการซื้อ การขาย และการครอบครองเคร่ืองมือ

ทางการเงิน รวมถึงการควบคุมการท ากิจกรรมทางการเงิน การออกแบบเคร่ืองมือทางการเงิน

เพื่ อป้องกนัความเสี่ ยง และการดูแลความเสี่ ยงด้วย 

ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการสื่ อสารอาจแตกต่างกนัตาหมสถานการณ์ของแต่ละงานตรวจสอบ 

อย่างไรก็ตาม อาจเป็นการเหมาะสมที่ จะสื่ อสารอุปสรรคที่ ส าคัญที่ พบระหว่างการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบให้ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลทราบทันทีที่ สามารถท าได้ เพื่ อให้ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล

ช่วยผู้สอบบัญชีผ่านพ้นปัญหานั้น หรือถ้ามีแน้วโน้มที่ จะเสนอความเหน็แบบที่ เปล่ียนแปลงไป 

การสื่ อสารกบัหน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากบัดูแลและอื่ น ๆ 

145 ในบางกรณี ผู้ สอบบัญชีอาจติดต่อกับหน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแลหรือที่ ปรึกษาที่ มี 

ความรอบคอบที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับสายงาน เพื่ อสอบถามเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอาจเป็น

การติดต่อตามค าสั่งหรือติดต่อตามความเหมาะสมกไ็ด้45 การติดต่อสอบถามนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ 

การสอบบัญชี เช่น ในบางกรณี หน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแลธนาคารอาจต้องการติดต่อ

ผู้สอบบัญชีเพื่ อให้ข้อมูลเกี่ ยวกับการด าเนินงานการควบคุมกิจกรรมเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน

ร่วมกัน หรือ ความท้าทายในการก าหนดมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในตลาดที่ ไม่มีการซื้ อขาย 

และน าไปปรึกษากับหน่วยงานที่ มีอ านาจในการก ากับดูแล การร่วมงานชนิดนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้สอบบัญชีในการตรวจพบความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ

 
45   ตัวอย่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 การพิจารณากฏหมายและขอ้บังคับในการตรวจสอบงบการเงิน ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้อง

รายงานว่าพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่ต่อบุคคลภายนอก  นอกจากนี้  การติดต่อสื่ อสารระหว่าง 

ผู้สอบบัญชีกบัที่ ปรึกษาทางการธนาคารและที่ ปรึกษาอื่ นๆ อาจเป็นข้อบังคับในหลายประเทศ ทั้งที่ เป็นข้อกฎหมาย ค าสั่ง หรือสญัญา 
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ภำคผนวก 

ตวัอย่ำงของกำรควบคุมที่เกีย่วขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

1 รายการดังต่อไปนี้จะให้ข้อมูลพื้ นฐานและตัวอย่างของการควบคุมที่ มีอยู่ในกจิการที่ มีปริมาณการท า

ธุรกรรมเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินจ านวนมาก ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่ อการค้า หรือเพื่ อการลงทุน 

ตัวอย่างต่อไปนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่ งชี้ ชัดและกิจการอาจมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่

แตกต่างไป และกระบวนการต่างๆขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ อุตสาหกรรมที่ กจิการด าเนินการ และ

ลักษณะของธุรกรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน นอกจากนี้  ข้อมูลที่ ใช้ในหนังสอืยืนยันรายการค้าและ

ส านักหักบัญชีได้กล่าวไว้ในย่อหน้า 25-26 

2 ทั้งนี้ ในระบบการควบคุม บางคร้ังอาจจ าเป็นที่ จะมีการควบคุมที่ เหมือนกันที่ อยู่ในระดับที่ ต่างกัน 

(เช่น การป้องกนั การตรวจพบ และการควบคุมดูแล) เพื่ อหลีกเลี่ ยงความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

กำรควบคุมสภำพแวดลอ้มของกิจกำร 

ภาระผกูพนัในการใชเ้ครือ่งมือทางการเงิน 

3 ระดับความซับซ้อนของกิจกรรมเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินบางกิจกรรม อาจมีเพียงคนไม่กี่ คน 

ที่ เข้าใจในกิจกรรมนั้นทั้งหมด หรือมีผู้เชี่ ยวชาญที่ จ าเป็นต่อการประเมินมลูค่าเคร่ืองมือทางการเงิน

อย่างต่อเนื่ อง การใช้เคร่ืองมือทางการเงินโดยปราศจากผู้ เชี่ ยวชาญที่ เกี่ ยวข้องภายในกิจการนั้น  

จะเป็นการเพิ่ มความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ 

การมีส่วนร่วมของผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล 

4 ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลจะก ากับดูแลและร่วมมือกบัผู้บริหารในการก าหนดความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้

โดยรวมของกิจการ และจัดให้มีการก ากับดูแลกิจกรรมเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดของ

กิจการ นโยบายของกิจการในการซื้อ ขาย และการถือครองเคร่ืองมือทางการเงินจะเป็นไปในทศิทาง

เดียวกันกับทัศนคติที่ มีต่อความเสี่ ยง และผู้ เชี่ ยวชาญที่ เกี่ ยวข้องกับกิจกรรมเคร่ืองมือทางการเงิน 

นอกจากนี้  กจิการอาจจัดตั้งโครงสร้างการก ากบัดูแลและกระบวนการควบคุมเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

(ก) การสื่ อสารการตัดสินใจในการลงทุนและการประเมินของความไม่แน่นอนของการวัด 

มูลค่าที่ มีนัยส าคัญให้กบัผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

(ข) การประเมินความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้โดยรวมของกิจการเมื่ อกิจการเข้าผูกพันในกิจกรรม

เคร่ืองมือทางการเงิน 
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โครงสรา้งองค์กร 

5 กิจกรรมเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินอาจด าเนินการทั้งแบบรวมอ านาจหรือแบบกระจายอ านาจ  

ซึ่ งกิจกรรมและการตัดสินใจดังกล่าวขึ้นอยู่กับความถูกต้อง ความเชื่ อถือได้ และการบริหารข้อมูลที่

ทันต่อเวลาเป็นอย่างมาก ความยากของการเก็บข้อมูลหรือการแยกข้อมูลดังกล่าวจะมีมากขึ้ น  

หากกิจการมีจ านวนที่ ตั้งหลายแห่งและมีหลากหลายธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับกิจกรรมเคร่ืองมือทางการเงินอาจเพิ่ มขึ้นจาก

การกระจายกจิกรรมการควบคุม ซึ่ งอาจเป็นความจริง โดยเฉพาะอย่างย่ิง กจิการที่ มีหลากหลายที่ ตั้ง 

หรืออาจตั้งอยู่ในประเทศอื่ น 

การใหอ้ านาจและความรบัผดิชอบ 

การลงทนุและนโยบายประเมินมูลค่า 

6 การให้แนวทางผ่านนโยบายที่ ก าหนดไว้อย่างชัดเจนโดยการอนุมัติจากผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแล

ส าหรับการซื้ อ ขาย และการถือครองเคร่ืองมือทางการเงิน เพื่ อให้ผู้บริหารก าหนดวิธีการยอมรับ

ความเสี่ ยงและการบริหารความเสี่ ยงของธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล โดยนโยบายดังกล่าวนี้ จะต้อง

ชัดเจนมากที่ สุดในการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจการในกิจกรรมบริหารความเสี่ ยง การลงทุน และ

ทางเลือกอื่ นที่ มีในการป้องกันความเสี่ ยง เพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว และสะท้อนให้เหน็ถึง 

(ก) ระดับความเชี่ ยวชาญของผู้บริหาร 

(ข) ความซับซ้อนของการควบคุมภายในและระบบการควบคุมดูแลของกจิการ  

(ค) โครงสร้างของสนิทรัพย์และหนี้สนิของกจิการ 

(ง)  ความสามารถในการรักษาสภาพคล่องและเพื่ อรองรับผลขาดทุนของกจิการ 

(จ) ชนิดของเคร่ืองมือทางการเงินซึ่ งผู้บริหารเชื่ อว่าจะสามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้  

(ฉ) การใช้เคร่ืองมือทางการเงินซึ่ งผู้ บริหารเชื่ อว่าจะสามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้ 

ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุพันธ์ไม่ว่าจะน ามาใช้เพื่ อวัตถุประสงค์ในการเกง็ก าไร หรือเพื่ อ

วัตถุประสงค์ในการป้องกนัความเสี่ ยงเพียงอย่างเดียว 

7 ผู้บริหารอาจออกแบบนโยบายให้สอดคล้องกับความสามารถในการประเมินมูลค่า และอาจสร้าง 

การควบคุมขึ้นเพื่ อให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้ ได้ยึดถือโดยพนักงานที่ รับผิดชอบในการประเมินมูลค่า

ของกจิการ อาจรวมถึง 

(ก) กระบวนการในการออกแบบและการตรวจสอบระเบียบวิธีการที่ ใช้ในการประเมินมูลค่า 

รวมถงึวิธกีารวัดความไม่แน่นอนที่ ก าหนดขึ้น  

(ข)  นโยบายเกี่ ยวกบัการใช้ประโยชน์สงูสดุจากการใช้ข้อมูลน าเข้าที่ สงัเกตการณ์ได้และชนิดของ

ข้อมูลที่ รวบรวมเพื่ อสนับสนุนการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

8 ในกิจการขนาดเลก็ที่ มีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินน้อย และความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหาร

ค่อนข้างจ ากัด แต่การก าหนดให้มีนโยบายเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินจะช่วยให้กิจการสามารถ

ก าหนดความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ และช่วยในการพิจารณาว่าการลงทุนในเคร่ืองมือทางเงินนั้นจะท าให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ได้ตั้งไว้หรือไม่ 
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นโยบายเกีย่วกบัทรพัยากรบุคคล และวธีิปฏิบติั 

9 กจิการอาจก าหนดนโยบายเพื่ อก าหนดให้พนักงานที่ ส าคัญทั้งหน่วยงานที่ ท าธุรกรรมและหน่วยงาน

สนับสนุนต้องมีเวลาพักจากหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง การควบคุมประเภทนี้ จะใช้เพื่ อช่วย

ป้องกันและตรวจพบการทุจริต โดยเฉพาะการสร้างธุรกรรมปลอมขึ้นโดยผู้ที่ เกี่ ยวข้องในกิจกรรม 

ซื้อขาย หรือการบันทกึรายการที่ ไม่ถูกต้อง 

การใชอ้งค์กรทีใ่หบ้ริการ 

10 กิจการอาจใช้องค์กรที่ ให้บริการ (ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการสินทรัพย์) ในการเร่ิมการซื้ อ หรือขาย

เคร่ืองมือทางการเงิน เพื่ อดูแลการบันทกึรายการของกิจการ หรือการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน บางกิจการอาจพึ่ งพาองค์กรที่ ให้บริการในการจัดให้มีแนวทางการรายงานของเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่ ถืออยู่ อย่างไรกต็าม หากผู้บริหารไม่มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมที่ มีในการใช้

บริการจากองค์กรที่ ให้บริการ ผู้สอบบัญชีอาจไม่สามารถได้มาซึ่ งความเพียงพอของหลักฐานการ

สอบบัญชีโดยอ้างอิงการควบคุมขององค์กรที่ ให้บริการ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 4021 ซึ่ ง

ได้ก าหนดไว้ว่า ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอ เมื่ อกิจการใช้บริการต่างๆ 

ขององค์กรหนึ่ งหรือมากกว่านั้น 

11 การใช้บริการจากองค์กรที่ ให้บริการอาจท าให้เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของสภาพแวดล้อมการควบคุม

ของเคร่ืองมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น บุคลากรจากองค์กรที่ ให้บริการอาจมีความเชี่ ยวชาญในเคร่ืองมือ

ทางการเงินมากกว่าผู้บริหารของกิจการ หรืออาจมีการควบคุมภายในของการรายงานทางการเงินที่ มี

ความเข้มงวดมากกว่า การใช้บริการจากองค์กรภายนอกอาจท าให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ ที่ ดีกว่าเดิม 

ในทางกลับกนั การใช้บริการจากองค์กรภายนอกอาจท าให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ ไม่ด ี

กระบวนกำรประเมินควำมเสีย่งของกิจกำร 

12 กระบวนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการที่ มีอยู่เพื่ อก าหนดวิธีการที่ ผู้บริหารระบุความเสี่ ยงของ

ธุรกิจซึ่ งเกดิจากการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงวิธีที่ ผู้บริหารประมาณการความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ 

โดยประเมินจากโอกาสที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น และการตัดสนิใจด าเนินการเพื่ อจัดการความเสี่ ยงนั้น 

13 รปูแบบพื้นฐานของขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยงของกิจการเพื่ อให้ความเสี่ ยงมีการบริหารจัดการ

ตามวิธีที่ ผู้บริหารก าหนด กระบวนการประเมินความเสี่ ยงที่ มีอยู่กับวัตถุประสงค์เพื่ อให้มั่นใจว่า

ผู้บริหาร 

(ก)  เข้าใจถึงความเสี่ ยงสืบเนื่ องของเคร่ืองมือทางการเงินก่อนที่ จะท าธุรกรรมใดๆ รวมถึงเข้าใจ

ในวัตถุประสงค์ของการท าธุรกรรม โครงสร้างของเคร่ืองมือทางการเงินชนิดนั้ น (เช่น 

วัตถุประสงค์ในเชิงธุรกจิและเศรฐษกจิของกจิกรรมเกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินของกจิการ) 

 
1   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402 ขอ้พิจารณาในกรณีทีก่ิจการใชบ้ริการขององค์กรอื่น 
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(ข) ปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเพียงพอต่อความเสี่ ยงที่ สัมพันธ์กับเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละ

ประเภท 

(ค) ควบคมุดูแลสถานะที่ กจิการมีอยู่เพื่ อให้เข้าใจถึงผลกระทบต่อกจิการจากสถานการณ์ของตลาด 

(ง) มีกระบวนการที่ วางไว้เพื่ อลดหรือเปล่ียนความเสี่ ยงที่ เหลืออยู่หากจ าเป็น และเพื่ อจัดการกับ

ความเสี่ ยงด้านชื่ อเสยีง  

(จ) ให้มีกระบวนการในการก ากับดูแล และสอบทานอย่างเข้มงวด 

14 โครงสร้างที่ ควรถือปฏบิัติในการควบคุมดแูลและบริหารจัดการความเสี่ ยงควร 

(ก) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทัศนคติของกิจการที่ มีต่อความเสี่ ยงตามที่ ก าหนดไว้ 

โดยผู้มีหน้าที่ ในการก ากบัดูแล 

(ข) ระบุระดับการอนุมัติเพื่ อให้อ านาจในการอนุมัติในแต่ละประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน 

และการเข้าท ารายการ และวัตถุประสงค์ของการท ารายการ เคร่ืองมือทางการเงินที่ ได้ รับ 

การอนุมัติและระดับการอนุมัติควรค านึงถึงความเชี่ ยวชาญของผู้ที่ เกี่ ยวข้องในกิจกรรม

เกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน เพื่ อแสดงให้เห็นถึงเจตนาในด้านความรู้ความสามารถของ

ผู้บริหาร 

(ค) ก าหนดวงเงินสงูสดุที่ เหมาะสมที่ ยอมรับได้ ส าหรับแต่ละประเภทความเสี่ ยง (รวมถึงคู่สัญญา

ที่ ได้รับอนุมัติ) ระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้อาจแตกต่างกันตามประเภทของความเสี่ ยง หรือ

คู่สญัญา  

(ง) ก าหนดวัตถุประสงค์และติดตามดูแลความเสี่ ยงทางการเงินและกจิกรรมการควบคุมเป็นระยะๆ 

(จ) ก าหนดวัตถุประสงค์และรายงานสถานะความเสี่ ยง และผลการด าเนินงานของกิจกรรม

เกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินในการจัดการความเสี่ ยงเป็นระยะๆ 

(ฉ) ประเมินผลการบันทกึการประเมินความเสี่ ยงของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละชนิด 

15 ประเภทและระดับของความเสี่ ยงที่ กิจการต้องเผชิญสัมพันธ์โดยตรงกับประเภทเคร่ืองมือทาง

การเงินที่ กิจการมีอยู่ รวมถึงความซับซ้อนของเคร่ืองมือที่ กิจการนั้นใช้อยู่ และปริมาณของธุรกรรม

เคร่ืองมือทางการเงินที่ มี 

หน่วยงานบริหารความเสีย่ง 

16 ในบางกจิการ เช่น สถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่ มีปริมาณธุรกรรมของเคร่ืองมือทางการเงินเป็นจ านวน

มากนั้น อาจถูกบังคับโดยกฎหมาย หรือข้อบังคับ หรืออาจเลือกให้มีการจัดตั้งหน่วยงานบริหาร 

ความเสี่ ยงที่ เป็นทางการ โดยหน่วยงานนี้ จะถูกแยกออกมาจากหน่วยงานที่ ท าหน้าที่ รับผิดชอบและ

จัดการเคร่ืองมือทางการเงิน หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ ในการรายงานและควบคุมดูแลกิจกรรม

เกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอาจรวมคณะกรรมการความเสี่ ยงที่ ตั้งขึ้ นอย่างเป็นทางการโดย 

ผู้มหีน้าที่ ในก ากบัดูแล ตัวอย่างหน้าที่ หลักมีดังต่อไปนี้  
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(ก) การน านโยบายการบริหารความเสี่ ยงที่ ก าหนดโดยผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลมาถือปฏิบัติ 

(รวมถงึการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่ กจิการอาจมีความเสี่ ยง) 

(ข) การออกแบบโครงสร้างของระดับความเสี่ ยงที่ ก าหนด และท าให้มั่นใจว่าระดับความเสี่ ยง 

ที่ ก าหนดถูกน าไปใช้ในทางปฏบิัติ 

(ค) การจัดท าแบบจ าลองภายใต้ภาวะวิกฤต และขึ้นอยู่กับกลุ่มของสถานะที่ เปิดอยู่ในการวิเคราะห์

ความอ่อนไหว รวมถึงการสอบทานการเคล่ือนไหวของสถานะที่ ผิดปกติ  

(ง) การสอบทานและการวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินผลิตภัณฑใ์หม่ 

17 เคร่ืองมือทางการเงินอาจมีความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งท าให้ผลขาดทุนมากกว่ามูลค่าของเคร่ืองมือทาง

การเงินที่ บันทึกอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน (หากมี) เช่น ราคาตลาดของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ ลดลง

อย่างรวดเร็วอาจเป็นการบังคับให้กิจการรับรู้ขาดทุนเพื่ อปิดสถานะของสัญญาล่วงหน้าของสินค้า

โภคภัณฑ์ เนื่ องจากหลักประกัน หรือ เงินวางประกัน ข้อก าหนด ในบางกรณี  ขาดทุนที่ มี 

ความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้ นอาจเพียงพอที่ จะท าให้เกิดความสงสัยอย่างมีนัยส าคัญเกี่ ยวกับ

ความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่ องของกิจการ กิจการอาจต้องวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

หรือ วิเคราะห์มูลค่าของความเสี่ ยง เพื่ อประเมินข้อสมมติที่ อาจเกิดขึ้ นในอนาคต ซึ่ งจะส่งผล

กระทบต่อเคร่ืองมือทางการเงินขึ้นอยู่กบัความเสี่ ยงด้านตลาด อย่างไรกต็าม การวิเคราะห์มูลค่าของ

ความเสี่ ยงไม่สามารถสะท้อนถึงความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้ นกับกิจการได้ทั้งหมด เช่นเดียวกับ 

การวิเคราะห์เชิงอ่อนไหวและ การวิเคราะห์แบบจ าลอง ซึ่ งมีข้อจ ากดัเช่นดียวกนั 

18 ปริมาณและความซับซ้อนของกิจกรรมเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน และกฏเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ  

ที่ เกี่ ยวข้อง จะส่งผลต่อการพิจารณาของกจิการว่าควรจัดตั้งหน่วยงานควบคุมความเสี่ ยงขึ้นมาอย่าง

เป็นทางการหรือไม่ และหน่วยงานนี้ ควรมีโครงสร้างอย่างไร ในกิจการที่ ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงาน

ควบคุมความเสี่ ยงแยกออกมานั้น เช่น กิจการที่ เกี่ ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินแค่เลก็น้อย หรือ

เคร่ืองมือทางการเงินที่ มีความซับซ้อนน้อย หน้าที่ ในการรายงานและการควบคุมดูแลกิจกรรม

เคร่ืองมือทางการเงินอาจเป็นส่วนหนึ่ งของฝ่ายบัญชี หรือฝ่ายการเงิน หรือความรับผิดชอบใน

ภาพรวมของผู้ บริหารอาจรวมคณะกรรมการความเสี่ ยงที่ เป็นทางการตั้ งขึ้ นโดยผู้ มีหน้าที่ ใน 

การก ากบัดูแล 

ระบบขอ้มูลสารสนเทศของกิจการ 

19 วัตถุประสงค์หลักของระบบข้อมูลสารสนเทศของกิจการ คือการที่ ระบบสามารถรวบรวมและบันทกึ

ทุกธุรกรรมได้อย่างถูกต้อง การช าระราคา การประเมินมูลค่า และการให้ข้อมูลเพื่ อให้จัดการ 

ความเสี่ ยงของเคร่ืองมือทางการเงิน และเพื่ อควบคุมให้มีการติดตามดูแล ความยุ่งยาก สามารถเกดิขึ้น

ในกิจการที่ มีปริมาณรายการเคร่ืองมือทางการเงินสูง โดยเฉพาะหากกิจการใช้หลายระบบ ซึ่ ง 

ขาดการเชื่ อมโยงกนั และเชื่ อมต่อการใช้งานโดยบุคคลและไม่มีการควบคุมที่ เพียงพอ 
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20 เคร่ืองมือทางการเงินบางรายการ อาจมีรายการบันทึกบัญชีเป็นจ านวนมาก ดังนั้ น หากมีการใช้

เคร่ืองมือทางการเงินที่ ซับซ้อน หรือมีระดับการเพิ่ มขึ้นของกิจกรรมเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

จึงจ าเป็นต้องมีระบบงานที่ มีความซับซ้อนเพิ่ มข้ึนตาม มิเช่นนั้น อาจเกดิปัญหาตามมาดังต่อไปนี้  

(ก) ส่วนมากในกิจการขนาดเล็ก ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่มีความสามารถหรือไม่ได้ถูกเขียนไว้

รองรับขั้นตอนการท ารายการของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยเฉพาะเมื่ อกิจการไม่มี

ประสบการณ์เกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินมาก่อน ท าให้การท ารายการด้วยมือเพิ่ มมากขึ้น 

ซึ่ งจะท าให้เกดิความเสี่ ยงด้านความผิดพลาดมากขึ้น 

(ข) ธุรกรรมที่ มีความซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้ระบบที่ มีความหลากหลายและซับซ้อน มีความจ าเป็น 

ต้องตรวจกระทบยอดว่าข้อมูลในแต่ละระบบนั้นสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะเมื่ อระบบเหล่านั้นไม่

เชื่ อมโยงกนัโดยตรงและอาจต้องใช้การท างานด้วยมือ 

(ค) ความเป็นไปได้ที่ ธุรกรรมที่ มีความซับซ้อนสูง แต่ถูกซื้ อขายในตลาดขนาดเล็กที่ มีผู้ซื้ อขายจ านวน

น้อยนั้น จะถูกประเมินมูลค่าหรือบริหารความเสี่ ยงบนกระดาษท าการ มากกว่าที่ จะให้ระบบงานท า 

ซึ่ งจะท าให้เกดิความละเลยในเร่ืองการก าหนดค่าและตรรกะในการก าหนดค่าของรหัสข้อมูล 

(ง) ขาดการสอบทานรายงานความผิดพลาดที่ ระบบงานสร้างขึ้ น ซึ่ งสามารถตรวจสอบได้กับ

รายงานการยืนยันยอดจากบุคคลภายนอก เอกสารเสนอซื้อขายจากนายหน้าและอื่ นๆ ที่ มีเพื่ อ

น ามาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่ ระบบงานสร้างขึ้น 

(จ) การควบคุมและการประเมินผลการป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบท าได้ยาก โดยเฉพาะเมื่ อระบบนั้น

ถูกควบคุมโดยหน่วยงานที่ ท าธุรกรรม หรือการก าหนดราคาจากบุคคลภายนอกที่ เป็น 

ผู้ให้บริการ หรือเป็นธุรกรรมที่ ไม่เกดิขึ้นตลอดเวลาหรือมีการซื้อขายน้อย 

(ฉ) ความล้มเหลวในการประเมินผลการออกแบบและความเข้ากันได้ของระบบงานที่ มีรูปแบบที่

ซับซ้อน ที่ ใช้ประมวลผลรายการตั้งแต่วันที่ เกดิรายการขึ้น และในระยะเวลาที่ ก าหนด 

(ช) มีความเป็นไปได้ที่ ฝ่ายบริหารไม่ได้จัดตั้งศูนย์รวบรวมแบบจ าลอง ที่ มีการควบคุมการเข้าถึง 

การเปล่ียนแปลงและการบ ารุงรักษาแบบจ าลองแต่ละตัว เพื่ อเกบ็ข้อมูลร่องรอยการแก้ไข

เปลี่ ยนแปลงของแบบจ าลองให้ครบถ้วน เพื่ อป้องกนัการบุกรุกหรือแก้ไขแบบจ าลองเหล่านั้น 

(ซ) ระบบควบคุมและบริหารความเสี่ ยงต้องก าหนดให้มีการควบคุมสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไป

ตามที่ กิจการก าหนดไว้ ซึ่ งผู้บริหารมีโอกาสที่ จะเข้าใจผิดพลาดท าให้การลงทุนไม่เป็นไปตาม

สดัส่วนที่ ก าหนดไว้หากไม่มีการใช้ประโยชน์จากการควบคุมประเภทดังกล่าว 

(ฌ) อาจมีความจ าเป็นที่ จะต้องมีการดูแลระบบโดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น องค์กรที่

ให้บริการ บันทึก ประมวลผล บันทึกบัญชี หรือ จัดการความเสี่ ยงที่ เหมาะสมให้แก่ธุรกรรม

เคร่ืองมือทางการเงิน และการตรวจสอบและกระทบยอดผลลัพธท์ี่ มาจากระบบนั้น 

(ญ) การเพิ่ มการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมเมื่ อกิจการมีการซื้ อขาย และท าธุรกรรม

เคร่ืองมือทางการเงินผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
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21 ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงานทางการเงินนั้น ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ ส าคัญของ 

การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณในงบการเงิน อย่างไรกต็าม กิจการควรพัฒนาระบบและดูแลรักษา

ระบบข้อมูลที่ ไม่ใช้ข้อมูลทางการเงิน เพื่ อใช้ในการรายงานเป็นการภายในกิจการและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินเชิงคุณภาพ เช่น ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน หรือ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

กิจกรรมกำรควบคุมของกิจกำร 

22 กิจกรรมการควบคุมส าหรับรายการประเภทเคร่ืองมือทางการเงินถูกออกแบบมาเพื่ อป้องกันและ

ค้นหาปัญหาที่ ท าให้กิจการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ กจิการก าหนดไว้ เช่น ด้านการปฏิบัติการ 

การรายงานทางการเงิน หรือการก ากับการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุมส าหรับรายการประเภท

เคร่ืองมอืทางการเงินถูกสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับความซับซ้อนและปริมาณของธุรกรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน และโดยทั่วไปจะรวมถึงขั้นตอนการอนุมัติรายการอย่างเหมาะสม  การแบ่งแยกหน้าที่

อย่างเพียงพอ และนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานอื่ นที่ จะให้ความเชื่ อมั่นได้ว่ากิจการจะบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้ นอกจากนี้  แผนผังขั้นตอนการท างานจะช่วยให้สามารถระบุการควบคุม

ของกิจการและส่วนที่ ขาดการการควบคุม ค าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ เน้นเกี่ ยวกับกิจกรรม

การควบคุมที่ เกี่ ยวกับความครบถ้วน ถูกต้องและการมีอยู่จริง การก าหนดมูลค่า และการแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูล 

การอนุมติัรายการ 

23 การอนุมัติให้ท ารายการสามารถส่งผลต่อความเชื่ อมั่นต่องบการเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น 

กรณีที่ มีการท าธุรกรรมที่ ไม่เป็นไปตามนโยบายของกิจการ แต่ก็ต้องบันทึกบัญชีเพื่ อแสดงถึง 

ความถูกต้องของการบันทึกรายการ  อย่างไรกต็าม การท าธุรกรรมโดยที่ ไม่ได้รับการอนุมัติ เป็นการ

เพิ่ มความเสี่ ยงอย่างมีสาระส าคัญให้แก่กิจการ ที่ กิจการจะแสดงข้อมูลที่ ขัดกับข้อเทจ็จริงอย่างเป็น

นัยส าคัญจากการไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ดังนั้น เพื่ อลดความเสี่ ยง กิจการจึงควร

ก าหนดนโยบายที่ ชัดเจน เช่น ธุรกรรมประเภทไหนที่ ใครสามารถท าและปฏิบัติตามได้ โดยจะถูก

ติดตามโดยหน่วยงานสนับสนุนของกิจการ  ส าหรับการติดตามการท าธุรกรรมเพื่ อค้าของแต่ละรายการ

ควรด าเนินการ เช่น สอบทานรายการที่ มีปริมาณรายการสูงผิดปกติ หรือก าไรขาดทุนที่ เกิดขึ้นอย่างมี

สาระส าคัญ ซึ่ งจะช่วยให้ผู้บริหารกิจการมั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของกิจการ ซึ่ ง

รวมถึงการอนุมัติให้ท ารายการประเภทใหม่ๆ และประเมินผลกระทบเมื่ อมีการทุจริตเกิดขึ้น 

24 หน้าที่ ส าหรับการเร่ิมท าธุรกรรมซื้ อขาย คือการระบุอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับลักษณะของรายการและ

วัตถุประสงค์ของการท ารายการแต่ละรายการ สิทธิและภาระผูกพันที่ เกิดจากผลของการท าสัญญา

เคร่ืองมือทางการเงิน นอกจากข้อมูลทางการเงินทั่วไป เช่น ราคาที่ ตราไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ข้อมูลพื้นฐานที่ แสดงถึงความครบถ้วนและถูกต้องประกอบด้วยรายการเบื้องต้น ดังนี้  



                                           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์ 

 58 TAPN 1000 

(ก) ข้อมูลของผู้ท ารายการซื้อขาย 

(ข) ข้อมูลของผู้บันทึกรายการ (กรณีที่ ผู้บันทึกรายการไม่ใช่ผู้ท ารายการซื้ อขาย) เมื่ อเร่ิมท า

รายการซื้ อขาย (รวมถึงวันที่ และเวลาการท ารายการ) และวิธีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

สารสนเทศของกจิการ 

(ค) ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการท ารายการ รวมถึงไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพื่ อป้องกัน

ความเสี่ ยงหรือส าหรับธุรกรรมตามปกติ 

การแบ่งแยกหนา้ที ่

25 เมื่ อเป็นธุรกรรมที่ เกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน การแบ่งแยกหน้าที่ และการมอบหมายงานถือเป็น

การควบคุมที่ ส าคัญอย่างหนึ่ งโดยเฉพาะเมื่ อเป็นกิจกรรมเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน กิจกรรม

ดังกล่าวที่ ควรแบ่งแยกหน้าที่ มีดังนี้  

(ก)  การท าธุรกรรมซื้อขายเคร่ืองมือทางการเงิน ในกิจการที่ มีปริมาณการซื้ อขายเป็นจ านวนมาก 

ควรด าเนินการโดยหน่วยงานที่ ท าธุรกรรม 

(ข) การจ่ายเงินส าหรับการเร่ิมท าธุรกรรมและการรับเงินจากการส่งมอบเคร่ืองมือทางการเงิน 

(ค)  การส่งหนังสือยืนยันรายการค้าและการกระทบยอดผลต่างของรายการที่ กิจการบันทึกกับ

รายการตอบรับจากคู่ค้า (ถ้ามี) 

(ง)  บันทกึรายการทุกธุรกรรมให้ถูกต้องในบัญชี 

(จ)  สงัเกตการณ์ระดับการควบคุมความเสี่ ยงโดยหน่วยงานที่ มีหน้าที่ บริหารความเสี่ ยงในกจิการที่

มีปริมาณรายการเคร่ืองมือทางการเงินเป็นจ านวนมาก 

(ฉ) สงัเกตการณ์สถานะและมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

26 ในหลายๆองค์กรเลือกที่ จะแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างหน่วยงานที่ ท าหน้าที่ ลงทุนในเคร่ืองมือทาง

การเงิน หน่วยงานประเมินมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน หน่วยงานปฏิบัติการเกี่ ยวกับการส่งมอบ

เคร่ืองมือทางการเงิน และหน่วยงานการบันทกึบัญชีเคร่ืองมือทางการเงิน 

27  ถ้ากิจการมีขนาดเล็กจนไม่สามารถแบ่งแยกหน้าที่ ได้ มีความจ าเป็นอย่างมากที่ ผู้บริหารและผู้ มี

อ านาจก ากบัดูแลจะต้องควบคุมดูแลกจิกรรมเกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

28 ส่วนหนึ่ งของการควบคุมภายในของกิจการ คือ การมีหน่วยงานอิสระตรวจสอบความถูกต้องของ

ราคา ซึ่ งหน่วยงานดังกล่าวมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของราคาของเคร่ืองมือ

ทางการเงินบางรายการ โดยอาจใช้ข้อมูลจากแหล่งที่ มาอื่ น รวมถึงกระบวนการและสมมติฐาน  

โดยฝ่ายควบคุมภายในมีหน้าที่ ตรวจสอบราคาที่ ถูกก าหนดค่าไว้ของเคร่ืองมือทางการเงินบางชนิด 

โดยอาจใช้ฐานข้อมูล วิธีการ และสมมติฐานที่ ไม่เหมือนกับผู้ก าหนดราคา การตรวจสอบความ

ถูกต้องของราคานี้ มีเป้าหมายเพื่ อตรวจสอบการก าหนดราคาที่ ถูกก าหนดมาจากฝ่ายอื่ นในกิจการ

เดียวกนั 
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29  โดยปกติแล้ว หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสนับสนุนมีหน้าที่ ก าหนดนโยบายการประเมินมูลค่า

และต้องท าให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบาย โดยกิจการที่ มีการซื้ อขายเคร่ืองมือทางการเงิน

เป็นจ านวนมากนั้นอาจมีการประเมินมูลค่าของยอดรวมของเคร่ืองมือทางการเงินเป็นรายวันและ

ตรวจสอบยอดก าไรขาดทุนของแต่ละเคร่ืองมือทางการเงินที่ เกิดจากการประเมินมูลค่า โดยเป็น 

การทดสอบความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่า 

ความครบถว้น ถกูตอ้ง และการมีอยู่จริง 

30 การกระทบยอดของรายการบัญชีของกิจการอย่างสม ่าเสมอกบัข้อมูลของธนาคารและข้อมูลของผู้ดูแล

ทรัพย์สินนั้น จะช่วยให้กิจการมั่นใจได้ว่ากิจการบันทกึบัญชีที่ เหมาะสม การแบ่งแยกหน้าที่ ที่ เหมาะสม

ระหว่างผู้ท าธุรกรรมซื้ อขายและผู้กระทบยอดรายการจึงมีความส าคัญ เพราะเป็นการสอบทานและ

กระทบยอดข้อมูลให้ตรงกนัและด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องจากการกระทบยอด 

31  การก าหนดการควบคุมบางคร้ังต้องให้ผู้ที่ ท ารายการซื้อขายเป็นผู้ก าหนดเป็นการเฉพาะ เนื่ องจาก

ความซับซ้อนของธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่ งมีลักษณะเฉพาะเร่ือง ยกตัวอย่าง บางสถานการณ์ 

อาจต้องแบ่งแยกหน้าที่ การประเมินมูลค่าธุรกรรมการเงินที่ มีความซับซ้อน ตั้งแต่วันที่ เกิดรายการ 

(อาจรู้ จักในชื่ อกลุ่มงานควบคุมผลิตภัณฑ์) โดยท างานร่วมกับกลุ่มงานนโยบายการบัญชีเพื่ อให้

มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ส่วนของกิจการขนาดเล็กที่ ไม่มีฝ่ายควบคุมผลิตภัณฑ ์ 

อาจมีขั้นตอนการสอบทานสัญญาเคร่ืองมือทางการเงินที่ มีความซับซ้อนอยู่ในขั้นตอนการออกธุรกรรม 

เพื่ อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแม่บทของการรายงานทาง

การเงิน 

กำรควบคุมกำรสงัเกตกำรณ ์

32  กิจกรรมการสังเกตการณ์อย่างสม ่าเสมอของกิจการได้ออกแบบมาเพื่ อตรวจจับและแก้ไขความ

บกพร่องของประสิทธิผลของการควบคุมธุรกรรมและการก าหนดค่าทางเคร่ืองมือทางการเงินและ 

มีความส าคัญเป็นอย่างย่ิงที่ ต้องการตรวจตราและสอบทานเคร่ืองมอืทางการเงินภายในกิจการ ซึ่ งรวมถึง 

(ก)  ต้องมีการสอบทานการควบคุมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การสังเกตการณ์ฝ่ายปฏิบัติงานทางสถิติ 

เช่น จ านวนการกระทบยอดของรายการ หรือความแตกต่างระหว่างราคาที่ มีแหล่งที่ มาของ

ราคาจากการก าหนดราคาของกจิการกบัราคาจากแหล่งที่ มาภายนอกกจิการ 

(ข)  เสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กับการควบคุมข้อมูลสารสนเทศ ดูแล และตรวจสอบการใช้งาน

ให้ถูกต้อง 

(ค) ความเชื่ อมั่นของข้อมูลที่ ได้จากกระบวนการและระบบต่าง ๆ ที่ มีความแตกต่างกัน จะต้องมี

การกระทบยอดอย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น ประโยชน์ที่ ได้จากกระบวนการประมินมูลค่า

จะมีน้อย ถ้าไม่มีการกระทบยอดว่าถูกต้องตรงกบับัญชีแยกประเภททั่วไป 
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33 ในกิจการขนาดใหญ่ ระบบข้อมูลสารสนเทศคอมพิวเตอร์จะมีความซับซ้อนมาก และโดยทั่วไปจะท า

การเกบ็ข้อมูลของทุกกิจกรรมเกี่ ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน รวมทั้งยังถูกออกแบบมาเพื่ อให้มั่นใจว่า

มีการส่งมอบเมื่ อครบก าหนด นอกจากนี้ ในระบบที่ มีความซับซ้อนมากขึ้ น อาจสามารถสร้างรายการ

และผ่านรายการบัญชีเอง ส าหรับการจัดการการผ่านรายการบัญชีเพื่ อที่ จะสามารถสังเกตการณ์การ

เคล่ือนย้ายของเงินได้ และยังมีการควบคุมของแต่ละขั้นตอนเพื่ อให้เกิดความมั่นใจว่ากิจการได้

บันทึกบัญชีธุรกรรมของเคร่ืองมือทางการเงินอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ระบบคอมพิวเตอร์อาจถูก

ออกแบบให้รายงานความผิดปกติของสถานการณ์ของเคร่ืองมือทางการเงินเพื่ อเตือนผู้บริหารในกรณี

ที่ มีการท าธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินไม่เป็นไปตามวงเงินที่ ได้ก าหนดไว้ หรือไม่เป็นไปตามวงเงินที่

ก าหนดไว้ส าหรับคู่ ค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ระบบคอมพิวเตอร์ที่ ซับซ้อนอาจไม่สามารถ 

ท าให้มั่นใจได้ว่ามีการจดบันทกึธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินที่ ครบถ้วน ดังนั้น โดยทั่วไปผู้บริหารจึง

มักเพิ่ มมาตรการเสริมเพื่ อเพิ่ มความม่ันใจว่าทุกธุรกรรมได้รับการจดบันทกึ 

 


